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Välkommen till 
årets första nummer 
av Fåglar i Väst-
manland. Vårens 
program är serverat 
för dig som vill ut i 
fågelmarkerna till-
sammans med andra 
skådarsugna. 
   Det som ligger närmast är ugglelyssnarveckan 
19-17 mars. Vi hoppas naturligtvis på några 
stjärnklara kvällar utan störande vind, så vi 
kan få höra många ropande ugglor. På VOF:s 
hemsida kan du varje dag läsa en rapport från 
föregående natts lyssningar. 
   Vårt årsmöte har vi lördag 16 april i Fagersta 
och Åvestbogården. Den ligger alldeles nära 
det nybyggda fågeltornet vid Backgården där vi 
kommer att starta förmiddagens exkursion. 
   I början av maj blir det Fågeltornskampen och 
Fågelskådningens dag. Förra året deltog fem torn  
från Västmanland i Fågeltornskampen, kanske 
kan det bli ytterligare några torn som ställer upp 
i år. 
      Det snabbaste sättet för oss i VOF att dela 
med oss av det senaste är i vår Facebook grupp 
Fåglar i Västmanland. Du har väl gått med där 
så du inte missar något.

Vill du veta mer om 
spetsbergsgåsen? 
Gå till sidan 29.
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Välkommen in till oss på Eggeborns. Vi fi nns i Västerås, 
hörnet Vasagatan-Smedjegatan. Alexander och David 
hjälper dig att hitta rätt kikare för dina skådarbehov. 

Eggeborns Foto  
Vasagatan 22, Metrohuset  

721 06 Västerås     Tel: 021 - 18 67 00 
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Vinterns stora begivenhet är genomförd med stort deltagande 
och spännande kamp. Jag tänker naturligtvis på Artrallyt. En 
stor eloge till arrangörerna för ett väl genomfört arrang-
emang.
   Dock, inför nästa år vill jag utmana alla kommuner som 
inte deltar eller deltar med endast ett lag. Jag tänker till 
exempel på Sala, Köping och Surahammar. Kom igen i för-
eningarna och ta initiativ till att ta fram lag som kan delta
   Det finns ju möjlighet att i likhet med Skinnskatteberg och 
Hallstahammar utforma ett lokalt pris till bästa lag i kom-
munen. Det finns också ett pris som bygger på hur många arter man ser i förhållande till antalet 
observerade arter i januari i kommunen de senaste tio åren. Det gör att kommuner som hittills 
inte alls deltagit kan vara med i kampen om flest arter i handikappklassen.
   Nu har vi kommit igång med vårens inventeringar på Hälleskogsbrännan. Nytt är ett delpro-
jekt kring spillkråka och tretåig hackspett. Det blir mycket spännande att se hur många revir 
och häckningar vi kan konstatera. I oktober 2015 hade vi en invasion på Hälleskogsbrännan 
av spillkråka och tretåig hackspett.  SLU planerar också en jämförande undersökning kring 
födosök av tretåig hackspett i tre olika biotoper.
   En fråga som kommit att diskuteras den senaste tiden handlar om holkuppsättning för pre-
datorer och vikten av att tänka igenom konsekvenserna innan man drar igång! På Hälleskogs-
brännan motverkar VOF uppsättning av holkar för storugglor. Inom det blivande naturreser-
vatet har vi stöd av länsstyrelsen i denna restriktiva hållning.  Anledningen är främst att den 
naturliga artutvecklingen i området påverkas på ett oönskat och negativt sätt.  Den långsiktiga 
nedgången av pärluggla i Surahammar/Ramnäs är delvis orsakad av att man stimulerat inträdet 
av storugglor genom uppsättning av holkar.
   En artikel i detta nummer behandlar problematiken utifrån motsättningen mellan den i 
Mälardalen hotade ortolansparven och uppsättning av tornfalkholkar. Artikeln är skriven av Jan 
Sondell som är nationell samordnare inom SOF BirdLifes projekt ortolansparv.
   Ett mycket glädjande beslut är att Sala Fågelklubb som första förening i Västmanland beslu-
tat att ansluta föreningen till VOF vilket innebär att de medlemmar Sala som inte är medlem-
mar i VOF nu blir klubbmedlemmar I VOF. Det är ett viktigt steg i arbetet med att stärka 
VOF:s möjligheter att påverka i olika sammanhang. Varmt välkomna Sala Fågelklubb i VOF!

Styrelsen hälsar alla välkomna till VOF:s årsmöte i Åvestbogården, Fagersta 16/4!

Med skådarhälsningar
Lennart

www.pbase.com/lennart_waara/faglar

Vår ordförande Lennart
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Västmanlands 
Ornitologiska Förening

 
Vårens program

Våra utflykter är gratis för medlemmar i VOF. När vi behöver ta bilen samåker vi och delar på 
milkostnaden som beräknas till 16 kr/mil. Medlemskap går att lösa på plats. Studiefrämjandet 
är vår samarbetspartner.

MARS 19 - HÄLLESKOGSBRÄNNAN
Under hösten började tretåig hackspett 
etablera revir på flera platser i vårt nya natur-
reservat i brandområdet mellan Ramnäs och 
Sala. Spillkråka fanns sedan tidigare väl-
etablerad i området.
Utöver hackspettar så är Hälleskogsbrännan 
en fascinerande lokal att besöka för att se 
hur livet återvänder i naturen efter den stora 
branden. 
Ledare: Sören Larsson

Anmälan: till Johan Karlsson 070-666 0727, 
johan.karlsson.vof@gmail.com 

Samling: Vallby Friluftsmuseum kl 06:00 
eller Konsum i Ramnäs 06:30

Svårighetsgrad: lätt till medelsvår skådning
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Fysiskt krävande: terrängen utanför vägarna 
kan bitvis vara besvärlig, men vi anpassar oss 
givetvis efter deltagarna.

Målarter: hackspettar

MARS 19-27 - UGGLELYSSNARVECKAN

Vecka 12 (lördagen den 19/3 t.o.m. söndagen den 27/3) 
genomförs ugglelyssnarveckan 2016. Vad har hänt efter 
förra vinterns gnagarkrasch? Snöbristen hittills gör att vi 
inte vet om det finns tillräckligt med föda till ugglorna 
för att de skall börja ropa. Vi har ju tidigare noterat att 
bottenåren försvunnit och det börjar om med ett första 
uppgångsår istället. Hur blir det 2016? Bli med och 
kraftsamla under ugglelyssnarveckan!
Liksom tidigare kommer lokala uggleexkursioner att 
arrangeras. Dessa kommer att presenteras på VOF:s 
hemsida. Likaså kommer resultatet under veckan att 
redovisas uppdaterat varje dag på hemsidan.
Förfrågningar kan ställas till Sören Larsson,  
070-5678 725, soren20@telia.com
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APRIL 23 -  HELDAG I KVISMAREN

Det beräknade toppåret 2015 såg riktigt 
lovande ut i början av säsongen men kom 
av sig rejält och på många håll i landskapet 
kraschade det helt. 

MARS 27 - UGGLELYSSNING KRING VÄSTERÅS

Hur det blir 2016 är därför svårt att sia om, 
men som vanligt ger vi oss ut i skogarna runt 
Västerås och försöker hitta så många ugglear-
ter som möjligt. Reviren och förutsättningarna 
finns och vid bra väderlek kan även dåliga 
uggleår leverera fina ugglekvällar.
Ledare: Johan Karlsson

Anmälan: till Johan Karlsson 070-666 0727, 
johan.karlsson.vof@gmail.com

Samling: Vallby Friluftsmuseum kl 17:00

Svårighetsgrad: lätt till medelsvår skådning

Fysiskt krävande: bilåkning med korta stopp 
på många platser. God hörsel en fördel.

Målarter: alla i Västmanland häckande 
ugglearter.
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För tredje året i rad gör vi en lite längre vår-
utflykt i slutet av april. Vi har tidigare besökt 
Hornborgasjön och Tåkern. I år blir utflykten 
lite kortare då vi styr kosan mot Närke och 
Svealands största våtmarksområde Kvisma-
ren. Efter Hjälmarens sänkning i slutet av 
1800-talet växte Östra och Västra Kvismaren 
igen, men genom Erik Rosenbergs försorg så 
har genom åren en mängd åtgärder vidtagits 
som gjort Kvismaren till vad den är idag. 
Packa en rejäl matsäck för hela dagen.

Anmälan: till Johan Karlsson, 070-666 0727 
johan.karlsson.vof@gmail.com 

Ledare: Zsombor Károlyi

Samling: 06:00 vid Vallby Friluftsmuseum. 

Svårighetsgrad: medelsvår till avancerad 
skådning

Fysisk krävande: vi anpassar ansträngningen 
efter alla deltagare

Målarter: slättsjöns fåglar på våren, änder, 
gäss, vadare och doppingar
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MAJ 7 ─ FÅGELTORNSKAMPEN

MAJ 8 ─ FÅGELSKÅDNINGENS DAG
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SOF-Birdlifes årliga evenemang, där olika 
fågeltorn runt om i landet tävlar mot varandra 
om att se flest arter från ett och samma torn 
under en och samma dag.
Tävlingsidén kommer från Finland som hös-
ten 2010 utmanade Sverige och 2011 antogs 
utmaningen och sen dess har vi deltagit med 
mellan 40-60 olika fågeltorn mot Finlands c:a 
300 torn. 
Förra året deltog 5 torn från Västmanland som 
stod sig väl i konkurrensen. Bäst gick det för 
Norsa i Köping som kom på en delad 5:e plats 
i Sverige.

Anmälan: ingen individuell anmälan, men vill 
du anmäla ett eget torn och tävla måste detta 
anmälas till SOF. Meddela i så fall också oss 
detta så att vi kan få med just ert torn i infon 
på vår hemsida.

Tid: 05:00-13:00  

Plats: olika fågeltorn i Västmanland som 
meddelas på hemsidan och på facebook.

Målarter: alla

Första söndagen i maj genomförs fågelskåd-
ningens dag, med aktiviteter på många fågel-
lokaler runt om i landet. Våra lokalföreningar 
brukar ha olika evenemang för allmänheten på 
sina favoritställen.
   Mer information om detta kommer att finnas 
på hemsidan www.birdlf.se/vof och på Face-
book när det närmar sig maj.

VOF kommer att ha ett samarrangemang med 
Naturskolan i Asköviken med tipspromenader, 
guidade turer. Fågeltornet kommer att vara 
bemannat från kl 7:00 till kl 13:00.

Anmälan: ingen anmälan behövs, men är du 
intresserad av att hjälpa till med arrangemang-
et får du gärna kontakta oss.

Tid: hela dagen  

Plats: Västmanland

Målarter: alla

1. Norsa (Köping) 98
2. Billingen (Strömsholm) 87
3. Asköviken (Västerås) 74
4. Linnékullen (Strömsholm) 72
5. Högbyladan (Ramnäs) 69
6. Backgården (Fagersta) 64
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MAJ 18 & 25 JUNI 1 & 8 ─ ONSDAGSVANDRINGAR VID HÄSSLÖ

JUNI ─ NATIONALCYKELRALLYT

Från mitten av maj till mitten av juni går vi 
från Björnöbron till Trådarängen för att lyssna 
på sångare och andra sjungande försommar-
fåglar. Cykelbanan mot Gäddeholm erbjuder 
en bra variation på biotoper och en mångfald 
av fåglar. Här sjunger näktergal i var och 
varannan buske och i vassbältet i slutet av 
landningsbananan för flygfältet spelar rör-
dromen och vattenrallen och med lite tur kan 
man också få studera skäggmes på nära håll. 
På fälten kan man lite senare på kvällen höra 
kornknarr och vaktel. 
Datum: 18/5, 25/5, 1/6 och 8/6
Anmälan: ingen anmälan behövs
Samling: 18:00 vid Kanotklubbens parkering 
vid Björnöbron. 

Svårighetsgrad: varierande svårighetsgrad 
beroende på deltagarnas ambitionsnivå.

Fysisk krävande: c:a 5 km på jämt underlag. 
Rullstol och barnvagn fungerar. 

Målarter: sångare, rördrom, gök, näktergal, 
törnskata, vattenrall m.fl.

Nationalcykelrallyt är ett rikstäckande arrang-
emang anordnat av skådarhjälpen som samlar 
in pengar till fågelskydd i SOF:s regi. På det 
nationella planet går insamlingen och artral-
lyt till på det sättet att man betalar 1 kr per 
observerad art under nationaldagsveckan. Alla 
arter måste rapporteras på Artportalen med 
syftet ”skådarhjälpen”. Sen kan man också se 
individuella topplistor i rapportområden.
Enda kravet är att du tar cykeln eller går till 
fågellokalen. Håll utkik på Facebook och hem-
sidan för mer information när evenemanget 
närmar sig.

Datum: En vecka kring nationaldagen

Anmälan: ingen anmälan behövs.

Fysisk krävande: bara om du inte är van att 
cykla 

Målarter: alla

Avgift: 1 kr/art till SOF.

Mer info: www.skadarhjalpen.se/
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JUNI 18 ─ NATTFÅGELLYSSNING

Ett nattligt äventyr på krokiga vägar för att 
kunna höra våra nattaktiva sångare. Vi startar 
sent och börjar i fält vid solnedgången och kör 
till soluppgången dagen efter. Under nattens 
resa kommer vi att besöka flera olika biotoper 
för att få så stor artrikedom som möjligt. 
   I skogen kommer vi att försöka höra natt-
skärra, på fälten vaktel och kornknarr och i 
buskmarkerna näktergal och olika sångare. Vi 
undersöker möjligheter att starta hela exkur-
sionen med en grillafton vilket gör att tiden 
kan komma att ändras och eventuellt kommer 
en avgift att tas ut för mat.

Anmälan: till Johan Karlsson, 070-666 0727  
johan.karlsson.vof@gmail.com
Ledare: Johan Karlsson
Samling: 21:00 vid Vallby Friluftsmuseum. 

Svårighetsgrad: medelsvår till avancerad 
skådning
Fysisk krävande: vi åker bil mellan olika 
lokaler. Att hålla sig vaken hela natten kan bli 
krävande
Målarter: nattaktiva fåglar som nattskärra, 
vaktel, kornknarr, sångare och ugglor.

Ett stenkast från centrala Örebro, där det tidigare bara fanns soptippar och militärt övningsom- 
råde, har man nu skapat ett härligt landskap för utflykter och fågelskådning. Under hösten pas-
serar här många vadare och änder på väg söderut. Promenadstråken genom området går väldigt 
nära dammarna där fåglarna rastar, men trots det så störs de inte av människans närvaro, vilket 
gör att här finns en god möjlighet att studera fåglar på nära håll.

Datum: lördag 20/8 eller 27/8 

Ledare: Lennart Waara

Anmälan: Johan Karlsson, 070-666 0727 
johan.karlsson.vof@gmail.com

Samling: 07:00 vid Vallby Friluftsmuseum, 
Västerås. 

Svårighetsgrad: lätt till medelsvår skådning

Fysisk krävande: några km att gå på bra och 
handikapsanpassade vägar.

Målarter: änder, gäss och vadare

Avgift: gratis för medlemmar.Erik Rosenbergs stuga vid Oset 
foto Lennart Waara 

AUGUSTI ─ UTFLYKT TILL OSET OCH RYNNINGEVIKEN

Det kan bli ändringar i program. Titta därför alltid  
på VOF:s hemsida www.birdlife.se/vof för senaste nytt.
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Inomhusträffar torsdagar i Studiefrämjandets lokaler, Pilgatan 8C  
Västerås börjar alltid kl 14.00 och slutar efter ett par timmar. Du är väl- 
kommen dit utan föranmälan. Vissa gånger har vi ett i förväg bestämt program 
med inbjudna föreläsare, andra gånger deltar vi själva med våra egna erfaren-
heter och visar bilder, filmer eller tar upp frågor till diskussion. 
Dagsutflykterna startar oftast på morgonen och vi är ute 4-5 tim. Samling vid Vallby 
Friluftsmuseum P. för samåkning. Milersättning 8 kr/mil till föraren. Tider och utflyktsmål 
kan ändras. Titta på VOF:s hemsida för aktuell information. Anmäl dig senast dagen före.  

Program Daglediga

Kontaktpersoner dagledigas verksamhet:
Bo Askerin  070 – 172 26 50
Britt Björkman  073 - 096 85 20
Erik Westman  073 - 023 85 90 
Gunnar Nordesjö   021-188055 
Göran Johansson   070-684 73 85
Lennart Urby  070 - 317 55 42
Sten-Ove Sandell  073-544 56 20 
Ulla Stengärde  073-984 29 46  

Mars
Vecka 12 Ugglelyssnarkväll/daglediga. Tid 
meddelas på hemsidan.  

31  Svartådalen/gäss/sångsvan.  Samling  
08.00 parkeringen Vallby friluftsmuseum.
Anmälan till Bo Askerin 070-172 26 50.

April
7   Studiefrämjandet 14.00.  Torbjörn Jans-
son berättar om fågelmarkerna runt Norberg
och Fagersta.

14-15  Österbo fd fäbodar. Ev övernattning.
Information och anmälan  Sten Andersson 
070-649 72 37.

21 Ekeby våtmarker. Samling 08.00  P 
Vallby friluftsmuseum. 
Anmälan till Britt Björkman 073-915 85 61.

28  Asköviken. Samling 08.00 parkeringen 
Vallby friluftsmuseum/ 08.20 Lövstagömslet.
Anmälan till Lennart Urby 070-317 55 42.

Maj
12 Hjälstaviken. Samling 09.00  P Vallby.
Anmälan till Bo Askerin 021-183393.
 
17-25 resa till Bulgarien. Resan fulltecknad. 

19  Arboga/Sjölundamaden. Samling 07.00
parkeringen Vallby friluftsmuseum.
Anmälan Erik Westman 073-023 85 90.

26  Hässlösundet. Samling 07.00 P Vallby/ 
07.20 kanothuset vid Björnöbron. 
Anmälan till Lennart Urby 070-317 55 42.

Juni
2 Hälleskogsbrännan. Samling 08.00 på 
parkeringen Vallby friluftsmuseum. 
Anmälan Lennart Urby 070-317 55 42.
   
9 Strängnäs/göktytor. Guide Erik Arbinger.              
Anmälan till Sten-Ove Sandell 073-544 56 20.  
 
16  Avslutning. Tid meddelas på hemsidan.
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Program 
Rapphönan Västmanland

Vi träffas första måndagen i månaden kl. 18.00.
Inneträffarna i Studiefrämjandets lokal Pilgatan 8  
i Västerås. Ta med fika. 
Alla fågelintresserade tjejer är hjärtligt välkomna.  
Rapphönorna deltar även i VOF:s ordinarie utflykter. 

APRIL - måndag 4/4
Utflykt till Asköviken.  
Samling vid Bryggargården 17.00

MAJ - måndag 2/5
Utflykt till Gnien och Högbymaden. 
Samling vid Bryggargården 17.00
 
MAJ - måndag 30/5
Utflykt till Hjälstaviken. 
Samling vid Bryggargården 17.00

När det blir läge för spel av dvärgbeckasin 
och dubbelbeckasin i månadsskiftet april-maj 
skickar vi ut ett mail med kort varsel. 

JUNI - fredag 10/4
Nattfågellyssning.
Samling vid Bryggargården 20.00

Kontaktpersoner:
Christina Bredin, 070 634 4120
Marjatta Ericsson, 070 600 0827

Boka Stina Elg

Visprogram/musikfrågesport 
för föreningar, äldreboenden 
eller publik som helt enkelt 
tycker om att lyssna på musik 
med bra texter.

Ring 0220-10013
www.elgkraft.se
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Program lokala klubbar i Västmanland

Tid Lokal klubb Aktivitet

April
 2 Hedströmsdalen Sångsvanar och gäss vid Tysslingen
 4 Arboga Månadsmöte - kl 19.00. om Artportalen

10 Frövi Exkursion Sjömosjön
25 Frövi Dvärgbeckasinkväll, Sörbysjön

Maj
 1 Frövi Heldagsobsen 
3 Arboga Kvällsutfärd kl 19.00 till Gärdselbäcken / Gålsjötornet.
7 Hedströmsdalen Fågeltornskampen vid Norsa
10 Arboga Morgonfåglar – vid Gärdselbäcken

11 Frövi Lindesjön Runt
12 Nora Vårfåglar vid Södra Ås våtmark och Gyttorpsdammen.
14	 Hedströmsdalen	 Utflykt	till	Ekeby	våtmark,	Eskilstuna
15 Arboga Besök vid Gökriksuddens Naturreservat

17 Arboga Morgonfåglar – vid Gärdselbäcken
17 Nora Kvismaren
22 Nora Med cykel runt Åsbysjön
24 Arboga Morgonfåglar – vid Gärdselbäcken

27-28 Frövi Dygnsinventeringen.
27 Nora Vandring vid Järleån
31 Arboga Morgonfåglar – vid Gärdselbäcken

Juni
 4 Hedströmsdalen Nattsångare  
 5 Arboga Nattfågellyssning / Nattskärror
11 Frövi Nattfågellyssning
18	 Hedströmsdalen	 Kungsfiskarinventering
 

För närmare detaljer gå till resp fågelklubbs hemsida. Länkar finns på birdlife.se/vof.

Medlemsavgiften till VOF
har du väl betalat.
Plusgiro 10654-2

Nästa nummer av FIV skickas endast till medlemmar som betalat för 2016.
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Hägerdans på Råstasjön  

Det var en bitande kyla i januari när tio skå-
darsugna samlades vid Vallby   Västerås för 
vidare färd mot Solna och Råstasjön. Väder-
leksrapporterna hade hotat med snöfall under 
natten och morgonen, men det var ytterst lite 
som fallit under natten och under resan upp 
var det uppehåll, så vägarna var rena och fina.
   Vi började som vanligt med att besöka 
matningen i nordvästra hörnet av sjön. Drygt 
30 koltrastar och ett rådjur var det första som 
mötte oss där. Bofink, grönfink, grönsiska 
och rödhake var andra arter som snart kunde 
ses och givetvis också talgoxe, blåmes och 
gulsparv. En gärdsmyg hördes från riset och 
en ekorre och några skator hoppade försiktigt 
omkring i utkanten av matningen. Den mest 
svårjobbade arten var nötväckan som till slut 
dök upp.
   Nu började kylan göra sig påmind och vad 
kunde vara bättre än en rask promenad för 

att få upp värmen. Vi gick utefter sjöns norra 
strand mot mitten av sjön där vattenrallen 
övervintrar. Ganska snabbt tittade den fram 
och lät sig väl smaka av leverpastejen som 
bjöds. 
   Plötsligt stämde en rödhake upp i sång 
vilket gav oss vårkänslor och värmde oss i 
vinterkylan.
   På grund av kylan blev det inga långa stopp 
under dagen, så vi gick snabbt vidare till 
utloppet i östra delen av sjön, där en sothöna, 
11 knölsvanar, 2 rörhönor, några kanadagäss 
och ett 50-tal gräsänder höll till. Viggarna som 
rapporterats tidigare i veckan syntes tyvärr 
inte till.
   Sista stoppet vid Råstasjön var vaken i sjöns 
sydvästra hörn där 58 hägrar stod och väntade 
på att få något gott att äta. Att ha en inbiten 
pimpelfiskare i sällskapet var nyttigt idag, då 
det blev lite fart på hägrarna när de serverades 

Text: Johan Karlsson

Hägrarna fångade galant 
fisk som kastades ut 

och Marjatta Ericsson 
fångade lika elegant 

deras dans på Råstasjön
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abborre. Utöver hägrarna så fanns där också 
ett tiotal sothöns, några björktrastar, kanada-
gäss, gräsänder och en rörhöna.

Selfie  vid Lötsjön Johan Karlsson och Benjamin

   Nu åkte vi vidare mot Lötsjön som ligger i 
Sundbybergs kommun. En sjö med mer park-
liknande karaktär. Här brukar det övervintra 
en hel del gäss och änder. I år var det dock 
inget utöver det vanliga så visiten blev ganska 
kort. Vi årskryssade grågås, passade på att gå 
på toaletten och började kolla artportalen för 
någon rolig lokal att avsluta exkursionen på.
Valet föll på 30-meterskärret där en flock 
vinterhämpling hängde ihop med en ännu 
större flock gråsiskor som dessutom hade en 
snösiska med sig.
   Väl på plats blev vi varmt mottagna och 
guidade till en bra obsplats av lokala skådare 
som hade full bevakning på platsen. Flocken 
var lätt att hitta, nu skulle bara vinterhämp-
lingarna och snösiskan identifieras och alla 
deltagare skulle se dem. Vi delade tubkikare 
och hjälptes åt att spana. 
   Snösiskan var lättast att upptäcka i flykten 
då den vita övergumpen verkligen lyste mitt 
i flocken. Men vi ville gärna se den sittande 
också vilket krävde en del slit, men till slut 
hade alla sett den ordentligt. Årskryss för alla 
deltagare och kryss för flera. 
   Ett riktigt värdigt sätt att avsluta en exkur-
sion på. Vid parkeringen lyckades vi hitta en 
räv och en varfågel också. Dagens resultat 
blev 28 arter.
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I många år i följd har vi räknat vinterfåglar 
inom Hällefors tätort vid ungefär samma 
tidpunkt varje år.
   Nu blev det gjort söndagen den 14 februari.
Som vanligt delade vi in samhället i flera 
områden. Oftast går vi två och två och räknar 
alla fåglar vi ser.
   Summa fåglar blev 971 st varav 26 olika 
arter. 176 talgoxar låg förstås i topp. Vidare 
kan nämnas - 53 st sidensvans, 6 st mindre 
korsnäbb.
   En betydande minskning mot tidigare år. 
Så tendensen ser inte bra ut. Väder o vind vid 
tillfället har ju förstås inverkan.

Nils Hultman

ÅRSMÖTE I HÄLLEFORS
 
Måndagen den 25 januari hölls årsmöte, med 
26 medlemmar närvarande. Ett jättebra delta-
gande, med tanke på att samma kväll var det 
”Idrottsgalan” på TV.
    Närvarande och särskilt inbjuden var Ro-
land Thuvander. Som informerade angående
rapportering på nya artportalen. Samt pratade 
lite om vitryggig hackspett.
    Som ny ledamot i styrelsen valdes Leena 
Zander och som ny suppleant valdes Ann 
Larsson. Maria Flykt gick därmed upp från 
suppleant till ordinarie ledamot.

Har fungerat jättebra med minst tre olika 
kungsörnar som i stort sett är stationära. Varav 
en som är ringmärkt i Älvdalen den 13 juni 
2014. Samt havsörn och duvhök vid några 
tillfällen. Sedan början av november har vi 
även två stationära gråspetthonor, plus korpar, 
nötskrikor m.fl.
   Kompletteringar har under säsongen gjorts 
med en fotogenvärmare.
Ytterligare kompletteringar blir det till nästa 
säsong, bl a med en inbyggd toa.

 Nils Hultman !
 

Örngömslet i Hällefors

TALGOXEN I TOPP 
VID FÅGELRÄKNING 
I TÄTORTEN
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Kl. 10.00 Exkursion startar vid Backgårdens fågeltorn. 
Kl. 13.00  Årsmöte i Åvestbogården. Kaffe och macka.  
 Dagordning enligt stadgarna. 
 
Fåglarnas Mallorca - bildvisning av Christer Pettersson 

Åvestbo ligger vid väg 66, ca 3 km söder om Fagersta. Sväng 
av mot Backgården/Bygdegård.

Hjärtligt välkomna hälsar VOF:s styrelse

Årsmöte med 
Västmanlands Ornitologiska Förening

lördag 16 april i Fagersta.

Inbjudan till

Leif Edberg och Sören Björklind får Skinn-
skattebergs miljöpris för sitt mångåriga  
arbete med fågelmatningar och holkupp-
sättning för att förbättra kommunens 
fågelliv.
Närmare 600 holkar har Leif och Sören satt upp under de 
senaste tolv åren och naturligtvis rensat varje år. 
”Prispengarna 5 000 kronor kommer att gå till fågelmat”, 
säger pristagarna. ”Vi har ett antal matningsplatser där det 
går åt mycket mat under vintern.” 

Två eldsjälar får miljöpris
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Vår pilgrimsfalk CX fångades i Marocko

Karim Rousselon jobbar i Marocko med 
att föda upp rovfåglar så som jaktfalkar, 
pilgrimsfalkar och berberfalkar åt framför allt 

arabiska falkenerare. Genom att köpa falkar 
från Karim minskas risken att de istället köper 
fångade vilda falkar, vilket hotar de frilevande 
falkpopulationerna.
– Tyvärr fortsätter vissa personer i Marocko 
att fånga och sälja falkar illegalt, berättar 
Karim Rousselon. Jag känner de flesta av dem 
och är relativt välinformerad. Personen som 
fångade CX släppte pilgrimsfalken eftersom 
jag känner honom,  eftersom CX var ett vuxet 
avelsdjur och eftersom jag gav honom ekono-
misk kompensation.
   Som om inte räddningen av CX i Marocko 
var tillräckligt sensationell är det dessutom det 
blott andra fyndet av en ringmärkt pilgrims-
falk söder om Medelhavet, enligt Tuomo 
Kolehmainen på Naturhistoriska Riksmuseet.
   CX var enligt Karim Rousselon i utmärkt 
form när han fångades och släpptes sedan på 
samma plats. Förhoppningsvis hittar han i vår 
tillbaka till Västerås och sin partner BH så 
att de kan fortsätta framgångssagan Projekt 
pilgrimsfalk i Västerås.

Källa Natursidan.se

Sala fågelklubb är först bland Västmanlands lokala fågelklubbar att ta ett strategiskt beslut. 
Kalle Källebrink, ordförande i Sala berättar att man låter alla medlemmar i klubben bli 
anslutna till VOF som klubbmedlemmar. Det innebär att de har rösträtt på VOF:s årsmöte 
och är välkomna att delta i VOF:s utflykter och andra evenemang. Men för att få tidningen 
Fåglar i Västmanland måste man själv betala full medlemsavgift till VOF.
   Idag har VOF 550 medlemmar och strävar efter att öka sitt medlemsantal upp mot 
tusen medlemmar för att därigenom bli en starkare och mer slagkraftig remissinstans i 
fågelskyddsfrågor.

Medlemmarna i Sala fågelklubb 
hälsas välkomna till VOF

Den 18 december 2015 fångades en pilgrimsfalk av en person i Marocko som hade tänkt 
sälja honom till falkenerare.  Fågelvännen Karim Rousselon såg att falken var ringmärkt 
och kunde genom sina kontakter få fram att det var pilgimshanen CX som häckade i Väs-
terås sommaren 2015. Tack vare Karims agerande kunde CX släppas ut i frihet igen.
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Den 7 februari genomfördes en strömstarein-
ventering i Arboga.  I vårväder med +6 grader, 
sol och lite vind såg de 12 fågelskådarna 
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Inventering av  
strömstare i Arboga

Drillsnäppan

tillsammans 16 strömstarar fördelade på fyra i 
g:a Hjälmare kanal, nio i Mekenforsen, två vid 
Jädersbruk och en vid Skansen. Vid Mekan 
hördes strömstaren sjunga. 

År 2015 hittades endast 6 strömstarar i 
Arboga, fördelade på 4 st längs gamla kanalen 
och 2 st vid Mekenforsen. Den stora variatio-
nen i antal strömstarar i Arboga beror med stor 
sannolikhet på antingen stora vattenflöden i 
Arbogaån eller på tillgång till öppet vatten i 
närliggande vattendrag. 

I slutet av april brukar de första drillsnäpporna 
återvända till vårt land. Det latinska namnet 
på fågeln, tringa hypoleucos, betyder den som 
är vit under och lever vid stranden.
   Erik Rosenberg skriver i Fåglar i Sverige: 
”Alla ha sett den starstora, gråaktiga fågel 
som springer bland stenarna och ständigt 
vippar med bakkropp och stjärt och flyger tätt 
över vattenytan med nedböjda vingspetsar i en 
flykt som även därigenom är säregen 
i det att vingarna föras med några 
hastiga slag och så ett ögonblick hållas 
stilla.” 
   Namnet snäppa är besläktat med 
orden snibb och snipa: det syftar alltså 
på dessa fåglars oftast långa, smala 
näbbar. Den är ett utmärkt verktyg för 
jakt på insekter som är drillsnäppans 
huvudföda. 
   Boet placeras ett stycke från stranden 
ofta under en enbuske. Om man råkar 
komma i närheten av boet spelar 
den ruvande fågeln ofta skadad, ett 
beteende som är vanligt hos många 
vadarfåglar.

De fyra äggen är mycket stora i förhållande 
till fågeln, lika stora som kajans. Någon vecka 
efter att äggen kläckts, ungefär vid månads-
skiftet juni-juli drar honan söderut till sjö-
stränder i tropiska Afrika. Hanen tar hand om 
ungarna och flyttar i augusti-september. 
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Forsärlans fortsatta expansion 
i Västmanland

Text: Gunnar Lignell

Det är nu snart femtio år sedan första fyndet av forsärla i Västmanland skedde. Den 4 
maj 1968 observerades den första fågeln på en numera klassisk lokal, nämligen Semla i 
Fagersta. Det kom att dröja ytterligare tio år innan den första häckningen i Västmanland 
kunde konstateras, då en ungfågel sågs i Järleån i närheten av Ervalla (Nora kommun) 
den 31 maj 1978.

Sedan dess har arten expanderat stadigt i  
Västmanland och i den här artikeln följer jag 
upp den utveckling som tidigare redovisats i 
FiV 2/2006, med perioden 2006-2015.

Antalet rapporter om forsärla
Att antalet rapporter om en viss art ökar är 
till viss del ett ganska trubbigt instrument för 
att bedöma en ökning. Många rapporter avser 
samma fågel/fåglar och avspeglar också i hög 
grad rapporteringsviljan bland oss fågelskåda-
re. Trots dessa invändningar ger dock antalet 
rapporter en klar indikation på forsärlans 
ökning.
   Fram till och med 1979 understiger 
antalet rapporter 20 och under 
1980-talet  
noteras 36 rapporter. Under 
1990-talet stiger antalet rappor-
ter brant och ligger i snitt på 35 
rapporter årligen, med ett stort 
undantag, år 1991, då endast tre 
rapporter finns. 
   2000-talets första decennium 
ger ett snitt på 160 rapporter 
per år och med tre år med fler 
än 200 rapporter. Från 2010 
ökar antalet rapporter starkt 
och når drygt 400 år 2015, och 
ett snitt på drygt 250 rapporter 
per år. Utvecklingen av antalet 
rapporter mellan 1968-2015 
framgår av tabellen.

År Ant. rapporter År Ant. rapporter År Ant. rapporter
1968 1 1984 4 2000 50
1969 2 1985 3 2001 92
1970 0 1986 2 2002 195
1971 2 1987 2 2003 127

1972 1 1988 4 2004 162
1973 0 1989 4 2005 201
1974 0 1990 15 2006 142
1975 3 1991 29 2007 195

1976 1 1992 3 2008 213
1977 2 1993 28 2009 225
1978 6 1994 26 2010 184
1979 0 1995 50 2011 153

1980 2 1996 35 2012 207
1981 1 1997 51 2013 190
1982 0 1998 30 2014 365
1983 1 1999 51 2015 429

Antal rapporter om forsärla i Västmanland åren 1968-2015

Foto: Alf Johansson
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Rapporter per kommun åren 2006-2015
Under åren 2006-2015 finns forsärla rapporte-
rad från alla kommuner i Västmanland.
Tyngdpunkten i antalet rapporter ligger i de 
fyra västligaste kommunerna Nora, Lin-
desberg, Hällefors och Ljusnarsberg. Dessa 

Kommun 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Arboga 1 8 2 7 8 4 7 12 4 15
Fagersta 8 16 27 32 23 10 24 15 14 33
Hallstahammar 4 2 11 17 10 8 4 4 13 43
Hällefors 12 7 11 6 19 10 20 14 46 40

Kungsör 1 0 2 0 2 2 1 1 3 1
Köping 10 21 12 14 10 17 12 12 32 25
Lindesberg 37 28 26 38 17 28 47 50 94 67
Ljusnarsberg 1 1 3 4 5 3 7 2 6 3

Ludvika 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0
Nora 32 41 46 31 23 26 26 30 69 80
Norberg 3 5 7 4 5 3 5 7 4 8
Sala  5 20 14 6 7 4 1 4 8 11

Skinnskatteberg 8 13 9 13 15 10 16 18 22 17
Surahammar 8 13 18 21 14 9 9 5 14 25
Västerås 11 18 24 31 25 17 25 16 36 58
Örebro 0 2 1 0 1 2 3 0 0 3
TOTALT 142 195 213 225 184 153 207 190 365 429

fyra kommuner svarar för 46 procent av alla 
rapporter. Bryter vi ut de två kommunerna 
som har flest rapporter, Nora och Lindesberg, 
svarar de för 36 procent av alla rapporter åren 
2006-2015. Hur rapporterna fördelar sig per 
kommun framgår i tabellen nedan.

Häckningar eller troliga häckningar av 
forsärla i Västmanland
Första häckfyndet av forsärla i Västmanland 
gjordes som tidigare sagts år 1978 i Järleån. 
Fram till och med 1999 noterades ytterli-
gare 38 häckningar eller troliga häckningar i 
landskapet. Sedan år 2000 har antalet stadigt 
ökat och legat i snitt på runt 60 häckningar per 
år. Men under perioden 2010-2015 fortsätter 
antalet häckningar att stiga och uppskattas i 
snitt till drygt 70 per år. Fyra av åren under 
2000-talet har gett omkring 90 häckningar 
per år med toppåret 2008 som gav hela 93 
häckningar.
   När jag sammanfattade utvecklingen till och 
med år 2005 kunde jag konstatera att häck-
fynd saknades för två kommuner i Västman-

land, nämligen Ljusnarsberg och Sala. Redan 
år 2006 noteras de första häckfynden i Sala 
med häckningar vid Sala gruva och Hörnsjö-
fors. Sedan dess har närmare 40 häckningar 
eller troliga häckningar noterats i Sala.
   När det gäller Ljusnarsberg konstaterades de 
första häckningarna år 2008 i Brattforsen och 
Hörksälven. Antalet häckningar i Ljusnarsberg 
har sedan dess legat kring tre per år resten av 
perioden.
   Totalt noteras under perioden 2000-2015, 
944 häckningar eller troliga häckningar i land-
skapet. Endast ett år under perioden, år 2010, 
har häckningar konstaterats i landskapets alla 
kommuner, undantaget den lilla flik av Lud-
vika som ingår i Västmanland men knappast 
har passande biotoper.

Antalet rapporter om forsärla i Västmanland åren 2006-2015 fördelat per kommun
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Precis hälften av häckningarna under 2000- 
talet sker i de fyra kommunerna Hällefors, 
Lindesberg, Nora och Ljusnarsberg. Det är en 
nivå som ligger något över andelen rapporter 
från samma kommuner. 
   Andra mer västligt belägna kommuner som 
Köping och Skinnskatteberg har cirka 70 
häckningar vardera under 
2000-talet. Fem kommuner, 
Fagersta, Hällefors, Lindes-
berg, Nora och Skinnskat-
teberg har häckningar under 
alla år på 2000-talet.
   Sammanställningarna där 
häckningar/troliga häckning-
ar har fördelats per kommun 
bygger på uppgifter från 
regionala rapportkommittén. 
När det gäller 2015 är det 
min egen uppskattning från 
rapporter i Artportalen. Det 
skall framhållas att det inte 
är alldeles lätt att tolka rap-
porterna i Artportalen, då en 
del väsentliga data för vissa 

observationer saknas. Jag har för 2015 valt 
att som häckning/trolig häckning klassificera 
förutom rena bofynd också par i lämplig häck-
ningsbiotop, varnande eller sjungande fåglar, 
nyss flygga ungfåglar samt hanar eller honor 
som uppträtt i lämplig häckningsmiljö under 
häckningssäsongen. 

Antalet häckningar/troliga häckningar av forsärla i Västmanland 2000-2009 och 2010-2015 per kommun

Kommun 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Arboga       1 2 1 1 3 1 2
Fagersta 2 2 1 2 4 3 2 5 7 6
Hallstahammar       1 3 1 2 3 7 3
Hällefors 1 2 5 7 5 7 6 6 6 4

Kungsör       1 1 1        
Köping   1 4 3   2 4 11 9 7
Lindesberg 2 4 9 6 9 13 16 20 22 17
Ljusnarsberg                 2 5

Nora 4 3 8 8 12 11 14 16 14 12
Norberg         1 2 3 1 2 3
Sala              2 7 7 4
Skinnskatteberg 1 1 2 2 1 3 2 9 5 6

Surahammar         1 3 3 4 4 3
Västerås     1 2 4 5 5 5 6 12
Örebro   1 1         2 1  
TOTALT 10 14 31 33 43 52 60 92 93 84

Kommun 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Arboga 4 2 1 4 1 6
Fagersta 5 5 3 4 4 3
Hallstahammar 4 4 3 2 6 5
Hällefors 6 2 8 8 8 9
Kungsör 1          
Köping 3 3 3 4 10 7
Lindesberg 9 11 15 12 16 14
Ljusnarsberg 2 2 3 2 3 3
Nora 13 7 10 7 14 15
Norberg 1 2 2 5 1 5
Sala  5 2 1 3 6 4
Skinnskatteberg 7 4 6 6 8 6
Surahammar 3 3 2 2 3 7
Västerås 8 6 6 4 7 5
Örebro 1 2 1     2
TOTALT 72 55 64 63 87 91
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Forsärlans ankomst på våren 
Forsärlan är en ganska härdig art och anländer 
tidigt till häckplatserna. Under perioden 1972 
till 2005 finns 42 rapporter om forsärla från 
mars månad. Den tidigaste noteringen är från 

2002 då en fågel sågs vid Övre Järle i Nora 
redan den 10 mars. De allra flesta marsfynden 
återfinns annars i den sista dekaden av mars. 
Beroende på hur sträng vintern har varit och 
hur åarna och övriga lämpliga miljöer för 
arten ser ut är nog många fåglar på plats redan 
sista dagarna i mars.
   Under åren 2006-2015 finns inte mindre 
än 273 rapporter från mars månad. Snittet 
ligger på 27 rapporter per år med några riktiga 
vågdalar åren 2006 och 2013 samt ett riktigt 
toppår 2015. 
   I tabellen nedan listas antalet rapporter 
under mars månad samt mediandatum för 
forsärlans ankomst i Västmanland.

Vinterrapporter av forsärla i Västmanland
Under åren 2006-2015 finns sammanlagt sju 
vinterfynd (december-februari) av forsärla i 
Västmanland. I södra Sverige och under milda 
vintrar är vinterfynd av forsärla inte särskilt 

ovanliga. Fågeln är rätt härdig, men 
stark kyla som denna vinter periodvis 
har bjudit på påverkar de övervintrande 
fåglarna negativt.
   Fyra av vinterfynden under åren 
2006-2015 är från samma område, 
Hagabergs reningsdammar eller Frövi-
fors i Lindesbergs kommun. När detta 
skrivs den sista veckan i januari 2016 
finns inga fynd av forsärla rapporterade 
under januari för Västmanland.

Summering 
Forsärlan fortsätter att öka i Västman-

land. Den finns nu registrerad som häckfågel 
i landskapets alla kommuner. Spridningen 
fortsätter från de västligaste delarna av land-
skapet på bred front österut. Häckfynd noteras 
från Sala från 2006 och från Ljusnarberg från 
2008. 
   Antalet häckande par har av rapporteringen 
på Artportalen de senaste två åren rört sig 
kring 90 olika par. Det är lite mer än hälften 
av den uppskattning som görs i boken ”Fåg-
larna i Sverige-antal och förekomst”. Vad som 
är rätt och fel är naturligtvis omöjligt att säga. 
Troligen finns fler par av forsärla att upptäcka 
inte minst i kommunen Ljusnarsberg, men vat-
tendragen är många och många gånger också 
svårtillgängliga och svårinventerade. Men jag 
är säker på att mer riktade inventeringsinsatser 
runt om i Västmanland kommer att ge oss 
ändå fler noterade häckningar.

Tryckta källor:
Lignell, Gunnar (2006): Forsärlan-sen invandrare 
till Västmanland. FiV 2/2006 sid 36-50.
Ottosson, U. Ottvall,R, m fl: Fåglarna i Sverige-
antal och förekomst. SOF, Halmstad 2012.
Fåglar i Västmanland, rapportnumren för åren 
2006-2014.

År Antal rapporter Mediandatum
2006 7 30
2007 19 25
2008 29 24
2009 41 25
2010 30 26

2011 16 25
2012 34 23
2013 3 24
2014 40 27
2015 54 25
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Trädkryparprojekt ” i Gustafs fotspår”

Text : Ulf Eriksson

Trädkryparen var en av de fågelarter som 
intresserade Gustaf. Gruppen med trädkry-
parholkar han lämnade efter sig har följts 
upp. Dock ej med samma noggrannhet som 
tidigare och en bit in på 2000-talet började 
de allt mer glömmas bort. Det var inte bara 
holkarna som led brist på underhåll, många 
av de skogsområden där holkarna satt har 
avverkats.
   Det skogsområde där de ursprungliga 
holkserierna fanns har därför till stora delar 
ändrat utseende. Den nya miljön har ändrat 
förutsättningarna för trädkryparstudier men 
själva kärnområdet har avsatts som reservat, 
Kalkungsbergets naturreservat. 
   Det fanns alltså inte plats för 300 holkar 
som det var från början men Arboga Fågel-
klubb har bytt ut och kompletterat så nu är det 
100 stycken. Ursprungligen satt holkarna i 
slingor emedan de nu sitter i grupper om fem 
och fem som i sin tur sitter i slingor och så 
hade Gustaf som mål att ha dem de sista åren. 
   Holkarnas skötsel och bevakning sköts av 
medlemmar i klubben där olika deltagare i 
projektet har ansvar för en grupp om 5 - 20 
holkar. Regelbundna besök från april till mit-
ten av juli gör området välbevakat under för-
sommaren, viktigt även för andra upptäckter. 
Det är alltså en vinst med projektet eftersom 
klubben har andra verksamheter i och nära 
reservatet.

Passande holk
Trädkryparen bygger ofta sitt bo bakom en bit 
bark, näver eller en springa i ett träd. Flera in-

gångar är vanligt. Holken skall försöka efter-
likna detta, alltså inget hål på framsidan utan 
två hål på sidorna nära stammen. Här finns det 
en mängd modeller, säkert lika många som det 
finns ornitologer som ägnar sig åt holkar. 
   Fågelklubben har valt en modell utan bak-
stycke och stammen fungerar då som inner-
vägg och en ganska rektangulär form på 
holken. Framstycket är löstagbart för rensning 
och för att kunna komma åt kullen vid ring-
märkning. Holken blir ett bra skydd jämfört 
med de naturliga boplatser trädkryparen väljer 
där mård, nötskrika, större hackspett m fl lätt 
kan plundra. 
   Dock är det ganska vanligt med plundring 
även i holkar, och här finns många frågeställ-
ningar som projektdeltagarna funderar vidare 
över. Gustaf gjorde exempelvis under vissa 
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Gustaf Eriksson ägnade mycket tid åt att experi-
mentera fram nya holktyper för trädkrypare

Arboga Fågelklubb har 2014 och 2015 återupptagit ett holkprojekt som en medlem, 
Gustaf Eriksson ( 1909-1995 ) höll på med de sista åren av sitt liv. Han hade fåglar som 
sin främsta hobby. Gustaf var verksam i Köping, Kumla ( 1940-talet ) Glanshammar och 
sedan 1960-talet i Arboga. Holkar, holkgrupper och olika experiment med nya holktyper 
ägnade han en stor del av sin fritid åt. 
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perioder holkar med plåtskydd eller gummi 
då vissa hackspettsindivider nästan verkade 
ha lärt sig att dessa holkar var matlådor och 
systematiskt hackade sönder dem trots att de 
var obebodda. 
   Experiment har även gjorts med holkar i 
flera våningar med häckning, eller åtminstone 
bobygge, i varje våning dock ej samtidigt, 
men under samma säsong.

   Holkarna sätts med 
fördel upp i granar och 
i ögonhöjd. Natur-
ligt kanske inte just 
granstammar erbjuder 
bra boplatser men 
holkarna sitter bra 
mot stammen och då 
trädkryparen gör sitt 
näringssök upptäcker 
den snart det lämpliga 
gömstället. 
   Ofta lägger träd-
kryparen grankvistar 

i botten på holken för att sedan på det fläta 
ihop ett bo av enbark mm. I miljöer där detta 
inte finns ser bobalen annorlunda ut. En 
trädkrypare som valde att häcka i kyrkparken 
i Arboga hade t ex taggar av hagtorn i botten. 
Dessa taggar hade tagits bort i samband med 
trädgårdsskötsel och en trädkrypare fann dem 
lämpliga som byggmaterial. 
   Det som nämnts ovan är några erfarenheter 
från Arbogatrakten men viktigt är att veta att 
andra erfarenheter, och helt olika, har gjorts i 
andra områden och problem ändrar sig under 
tid. 

Syftet med projektet är att återskapa ett gam-
malt projekt samt efterhand återuppta studier 
av en fågel vars levnadsvanor delvis är lite 
oklara. En instruktion för skötseln utvecklas 
fortlöpande och ungkullarna blir ringmärkta.  
Lars Karlsson, Agneta Karlsson, Gudrun 
Gravé, Stig Blom, Seppo Leppälampi, Olle 
Bergsten och Cecilia Gambré m fl medlemmar 
i Arboga Fågelklubb går nu i Gustafs fotspår 
och man ser med spänning fram emot de 
första årens resultat och erfarenheter.
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Trädkryparungar 7 dagar gamla

Holkuppsättning - Seppo Leppälampi i täten

Trädkryparholk med ingång på sidan

Ulf Eriksson, 
Nästkvarnsgatan 34, 73234 Arboga  

ulf.eriksso@edu.arboga.se
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Den 1 juni startade två minibussar från 
Västerås för en åtta dagars fjällvistelse. Målet 
den första dagen var Fulufjället och Njupe-
skär. Där hade vi bokat två nätter på Fulunäs 
vandrarhem. Bra boende. Vi ville uppleva 
en heldag i Njupeskär. Lavskrikorna var 
igång dock inte jaktfalkarna. Många timmars 
spaning ovanför raststugan gav ingenting. 
Falkarna hade dock varit synliga i annan del 
av nationalparken.
   Några av oss gjorde en eftermiddagstur 
till Göljån dryga milen från Njupeskär. 1979 
inträffade där en regnkatastrof. Under 24 
timmar regnade det 400 mm. En 6 meter hög 
flodvåg i ån från Fulufjället tog med sig stora 
träd, sten och grus. Vattenföringen ökade med 
500 gånger. Trots regnandet på oss, om än i 
blygsamma mängder i jämförelse med vad vi 
tidigare sett effekten av, tog vi oss tillbaka till 
bussarna trots raserade leder och broar. 
Nipfjället dag tre gav de första ljungpiparna 
samt regn och ett kraftigt hageloväder. Vi 
avbröt och lämnade Nipfjället utan fjällpipare. 
I Funäsdalen bunkrade vi mat för de närmaste 

dagarna. 
   Resan gick vidare och målet var att checka 
in på Baggården i Messlingen där vi skulle bo 
resten av veckan. På vägen dit stannade vi vid 
Klutsjön. En fin fågelmatning där gav bland 
annat skogsmesar och bergfink samt en triv-
sam pratstund med husvärden. Han berättade 
att lappmes som setts där tidigare år inte varit 
synlig på några år. Hoppet fanns ju. 
   En fin tur till Storsjö kapell gav mycket 
stor- och smålom på bon samt brushanespel. I 
Kyrktjärn som vanligt oskygga svarthakedop-
pingar. 
    I vissa småsjöar på Flatruet som kläckte 
insekter var det mycket gott om smalnäb-
bade simsnäppor som plockade i sig maten. 
Även alfåglarna snappade ivrigt upp insekter 
på vattnet. Blåhake, mosnäppa, kärrsnäppa, 
fjällabb och lappsparv sågs liksom kungsör-
nar, fjällvråk och brushanar. En av dagarna 
avslutades med ett fint dubbelbeckasinspel 
med uppskattningsvis ca 15-20 hanar. 
   Varje kväll hade vi samling för att dryfta 
dagens händelser och planera för nästa dags 

Daglediga i Njupeskär och Funäsdalsfjällen

Text och foto: Lennart Urby

Hane blåhake
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utflykt efter att ha kollat väderprognosen. 
Artgenomgång i trevlig samvaro inte att 
förglömma. Grannskapet i Messlingen bjöd 
på pärluggla i boträd och rävungar under en 
av grannstugorna samt en intensiv sång av 
rödstjärt och rödvingetrast.
   En regnig tur till Brecken i Norge sågs 
många dvärgmåsar i sjöarna vid gränsen. Vid 
sjön i Brecken sågs silvertärnor och back-
svalor. Dvärgmåsen har ökat de senaste åren, 
enligt vår lokala guide. På hemvägen sågs 
en kull av hökugglor vid liften i Funäsdalen. 

Även svärta, sjöorre och småskrake i Funäs-
dalssjön noterades
   Vid liften vid Torkilsstöten väster om Ljung-
dalen hördes och sågs ringtrast och blåhake. 

Vi fick tips om att komma tillbaka på orkidé-
skådning. En fin plats väl värd ett återbesök.
   Antalet arter kom inte upp till 100. Vi hade 
behövt några till med bl a spovar som vi med 
förvåning konstaterade att vi inte hade sett på 
hela resan.  
   På hemvägen passade vi på att kryssa sump-
vipan vid Flinesjön utanför Hedemora. En 
fotograf tog en bild till Roadrunner på skådare 
med sumpvipa i kikaren. Det gladde oss att 
vi sedan kom med på första sidan i tidningen. 
Det var också något för ett gäng VOF Dagle-
diga på hemväg från en lyckad fjällvistelse.

Hona blåhake

Hos oss tränar du efter ditt eget personliga program. Du får 
den behandling just din kropp och själ behöver. 
Vi erbjuder SJUKGYMNASTISK behandling, friskvård och reha-
bilitering till både privatpersoner och företag. Vi har vårdavtal 
med Västmanlands läns landsting. 
Du hittar oss i Kanalhuset i Hallstahammar. Ring oss gärna så 
får du veta mer: 0220-122 30.

www.malarrehab.se
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Som naturintresserad vill man gärna ha ett 
artrikt fågelsamhälle i hemmamarkerna 
men ibland kan det bli fel. 
   Jag kommer ihåg när jag besökte Getterön i 
Halland på 1970-talet. Då satt en tornfalkholk 
på en stolpe ute på sankängarna.  Den var 
bebodd och jag tänkte inte längre än att den 
falken måste ha lätt att finna mat även om det 
inte är sorkår. 
   Något decennium senare hörde jag att torn-
falkparet på Getterön i huvudsak hade livnärt 
sig på ungar av kärrsnäppa! Jag vet inte om 
det var helt sant men numera finns det inga 
stolpholkar på maderna utanför Varberg.
   Vad kan vi lära av detta? När människan 
går in med extra åtgärder i naturen så måste 
hon tänka sig för. Strax väster om fjärden 
Galten	i	Mälaren	(Valskog	‒	Kungs-Barkarö)	
i Kungsörs kommun finns en art som i södra 
Sverige är lika sällsynt som kärrsnäppan, 
nämligen ortolansparven. 
   Där finns ovanligt många sjungande 
ortolanhannar. Patrik Rhönnstad rapporterade 
2015 hela 32 platser med ortolanförekomst 
varav revirhållande fåglar på 23 ställen. Det 
är nog det största ansamling man kan hitta på 
ett relativt begränsat område i södra Sverige. 
I detta område finns också många tornfalk-
holkar. 

   Kombinationen tät förekomst av ortolan-
sparv och tät förekomst av tornfalk låter inte 
riktigt bra. Vi vet att ortolansparvarna minskar 
snabbt i landet. År 2008 beräknades beståndet 
till 6300 par i Fåglarna i Sverige, de flesta på 
hyggen i Norrland. År 2012 gjorde Svensk 
Häckfågeltaxering bedömningen att det bara 
fanns 4000 par kvar! Det är en våldsamt snabb 
nedgång som jag hoppas den inte gått riktigt 
så fort. 
   Ortolansparven är jämte sånglärkan de 
enda häckande tättingarna på åkermark och de 
arterna fångas givetvis lika gärna som sorkar 
av tornfalken. I Mälardalen finns totalt bara 
drygt ett 100-tal par ortolaner kvar! 
   Jag gillar tornfalken, jag växte upp som 
skådare i Kvismaren, där vi sorkåret 1957 
kunde leta upp 20 häckande par inom 5 000 
hektar (utan några holkar)! Under åren som 
följde drabbades arten med full kraft av kvick-
silverförgiftning och var under 1960-talet helt 
utgången som häckfågel i Kvismaren. 
   Numera häckar 3 till 5 par där och före-
komsten kanske kan betraktas som ”lagom”.  
På 1950-talet häckade paren i gamla kråkbon 
och när vi några år senare hittade ett par i en 
knipholk betraktades det som en sensation.
   På senare år har jag förstått att de flesta fal-
kar häckar i holkar som skådare satt upp och 

Tornfalk och ortolansparv
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Spetsbergsgås uppträder regelbundet under
flyttning höst och vår i Sverige och ses fram-
förallt tillsammans med sädgäss. Så det gäller 
att kolla igenom gåsflockarna noga för den är 
lätt att missa. Den häckar i Svalbard, Island 
och Grönland och övervintrar i nordvästeu-
ropa nära nordsjö-kusterna.
   Spetsbergsgåsen liknar sädgåsen så mycket 
att den tidigare ansågs vara en ras av denna. 
Det man ska ge akt på är den ljusa gråblåa 
ryggen, skära benen och den korta svarta och 
skära näbben. I regel är arten snäppet mindre 
än sädgåsen men det kan vara svårt att
uppfatta.
   Storleksskillnaden är mer 
markant i flykten än på 
rastande fågel. 
I flykten är det den 
enhetliga ljusa, gråblå 
ovansidan (vingar,
mantel,bakrygg) 
som drar till sig uppmärk-
samheten. Samt att den är 
betydligt mer korthalsad.

Stjärten är vit med ett smalt ljusgrått tvärband 
innanför den vita breda bård som avslutar 
stjärten. Spetsbergsgåsens näbb är kortare än 
sädgåsens och inte orange utan svart och till 
en liten del ljusröd. 
                                  Ungfågeln liknar den
                                   unga sädgåsen, men
                                       näbben är betydligt        
                                       kortare än hos de 
                                  flesta sädgäss. 
                            Före 1976 är endast fyra
            fynd kända i Västmanland.
                           Från och med 1983 har 
                            arten iakttagits årligen på 
                            vårflyttningen, sedan slutet 
                             av 1980-talet också med ett 
                             markant högre antal indi-
                         vider. Övriga årstider är 
                   spetsbergsgåsen mycket sällsynt. 
                  Tre sommarfynd (juni-augusti) är 
              kända i Västmanland från perioden 
             1976-2014. 
               Läs mer hos Tomas Pettersson: 
                http://vastmanlandsfaglar.se/                        

kan styra över. Är det en evolutionär utveck-
ling eller finns det fortfarande också tornfalkar 
i gamla kråkbon? Hursomhelst tycker jag att 
man inte bör sätta upp tornfalkholkar i det 
unika ortolanområdet i Västmanland. Här går 
bevarandet av en sällsynt art före den vackra 
tornfalken som glädjande nog numera häckar i 
nästan hela Sverige.
   Inom parentes kan jag nämna att tornfalken 
har det problematiskt på Ekerö där jag bor. 
Mälaröarna består av skogar och åkermark i 
blandning och på senare år har vi fått en allt 
starkare duvhökstam. Jag kan tänka mig att 
tornfalkar som häckar i kråkbon då blir lätta 
byten. 
   Det hjälper inte heller med holkar i 
områden med mellanbygder där duvhöken 
patrullerar. Duvhöken tar falkar som sitter och 

spanar byten. Vid Kvismaren och kanske på 
slätterna omkring Kungsör är inte duvhöken 
lika närvarande och falkarna klarar sig bra.
   Det är viktigt att man tänker sig för när 
man ska ”manipulera” naturen. Örnmatningen 
som avgiftade havsörnen på 1970-talet behövs 
t.ex. inte längre. Fortsätter den så att alla 
ungar alltid överlever vintern kan vi få en 
konstlat stor örnstam som påverkar främst 
många sjö- och kustnära arter negativt. 
   Sammanfattningsvis finns det för närva-
rande bara ortolansparvar på några få platser 
i Mälardalen. I dessa mycket begränsade 
områden bör man låta bli att sätta upp holkar 
för tornfalk!

Jan Sondell
SOF-BirdLifes ”Projekt Ortolansparv”

jan.sondell@telia.com

Spetsbergsgås Anser brachyrhynchus
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Vinterfåglar inpå knuten

Talgoxen sitter i orubbat bo som fågelmat-
ningarnas talrikaste fågel och blåmesen tog 
sig förbi pilfinken för första gången på fem 
år. Däremot gick det utför för gulsparven 
som rasade från fjärde till nionde plats. 

Om man tittar lite närmare på årets topp-
lista från Vinterfåglar Inpå Knuten slås man 
av att flertalet av de tio arterna ofta förekom-
mer i flockar. Frågan är om listan får ett annat 
utseende om vi bortser från antalet och istället 
riktar in oss på vid hur stor andel av alla fågel-
matningar som de olika arterna setts. Vissa 
arter uppträder ju närmast som enstöringar 
eller i par. De kan vara väl spridda över landet 
utan att för den skull någon gång komma upp 
på ”tio i topp”.
 
Man skulle kunna säga att samtliga tio arter 
på den gängse topplistan är flockfåglar. Dock 
bör det noteras att koltrasten ofta försöker 
vara ensam herre (eller fru) på täppan och att 
skatan oftast förekommer parvis. Men är det 
tillräckligt många koltrastar i ett område ger 
de upp sitt revirhävdande och förekommer 
flockvis vintertid. I skatans fall finns större 
grupper av unga skator (som en sorts ung-
domsgäng) som drar runt och kan göra livet 
surt för de bofasta paren.
 
Så här ser årets topplista ut. 
    Sett till antalet rapporterade individer har 
årets tio i topp-lista följande utseende. Talet 
inom parentes anger det genomsnittliga antalet 
fåglar per matning:

 1. Talgoxe (6,8 individer/matning)
 2. Blåmes (5,2)
 3. Pilfink (4,8)

 4. Domherre (3,0)
 5. Grönfink (2,5)
 6. Koltrast (2,3)
 7. Skata (2,3)
 8. Kaja (2,0)
 9. Gulsparv (1,9)
 10. Grönsiska (1,6) 

Årets stora negativa förändring står gulspar-
ven för. Den har haft en stadigt nedåtgående 
trend i flera år,

   Hur som helst kan vi konstatera att både 
nötväckan och större hackspetten finns på 
väldigt många fågelmatningar. Nötväckan 
förekommer i regel i par, som dessutom oftast 
jagar bort artfränder, medan större hackspetten 
är en enstöring vintertid.

Talgoxen sågs på 
98 % av alla  
matningar!

Anders Wirdheim, SOF BirdLife
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Tio i topp i Västmanland
 1. Talgoxe 
 2. Blåmes 
 3. Pilfink 
 4. Domherre 
 5. Grönfink 
 6. Kaja 
 7. Gråsiska 
 8. Skata
 9. Steglits 
 10. Gulsparv
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Det var fjällvråkens dag när 
VOF drog ut på rovfågelspaning 
i februari. Inte mindre än fem 
stycken visade sig under dagen 
som bjöd blandat väder med 
snöyra och sol, mulet och snålblåst i lagom 
doser. 

De första fjällvråkarna spanades in redan vid 
de vidsträckta fälten på var sin sida om Tor-
tuna. Färden gick sedan vidare till Bocksjön 
där vi såg två fjällvråkar samt en vacker räv 
med stor yvig svans.
   Vi fortsatte rund Hedensbergsslätten och 
vid Hedensbergs herrgård fick Niclas en 
skymt av en ormvråk, men den försvann 
snabbt och gick inte att återfinna. 
   När vi stannade i Gesala för att spana över 
fälten var det med stor förtjusning någon 
konstaterade att det fanns sex sångsvanar en 
bit bort. 
   Men nu började det suga i kaffetarmen så 
vid Frövsjön blev det fikarast vid Skultuna 
Naturklubbs stuga. Sjön låg helt igenfrusen 
och det enda i fågelväg var en havsörn som 
seglade ovanför oss en kort stund samt några 
korpar. 
   Vidare mot Skultunaskogarna med förhopp-
ning att få en glimt av lappuggla, men där 
kammade vi tyvärr noll. Däremot sågs en 
fjällsvråk och två havsörnar och vid en skogs-
matningen fick vi glädja oss åt alla förväntade 
skogsmesar plus en trädkrypare och en kungs-
fågel som lät sig väl smaka av margarinet 
som smetats på en aspstam. En korsnäbb drog 
förbi, en spillkråka hördes på avstånd och 
domherrar ”pjuade” från trädtopparna.
   När vi vände hemåt var alla nöjda och glada 
med att ha observerat 20 arter varav sångsvan 
var den största överraskningen.

På jakt efter 
rovfåglar

Fikapaus vid Frövisjön i vinterskrud

Där borta sitter fjällvråken pekar Kaj 

Lars fikar och Leif spanar

Kurt avvaktar Gunillas besked om vad hon ser 
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Artrallyt 2016

En gnutta flax erövrade Pilgrimsfalken som 
bästa lag i Hallstahammar.

Lag Lappland 2 kunde vända hemåt med två 
priser. Tofsmesen för bästa lag procentuellt 
med 61,9 och Kungsfiskaren för bästa lag i 
Skinnskatteberg.

FB Lage1 vann även i år Korparna med 49 
arter. Mitt för näsan på Swift, som såg sin 
sista art senare än FB. 

I årets Artrally deltog 26 lag och totalt rapporterades 78 arter. Föra året deltog 27 lag och 
77 arter observerades. De arter som stack ut var stare i Västerås, kricka i Fagersta samt 
pärluggla i Hallstahammar och storskarv i Nora. 
   Det var lite gråmulet på morgonen men mitt på dagen tittade till och med solen fram. 
Temperaturen var angenäm med några grader minus. 

Vill du titta på resultat från tidigare Artrallyn, finns resultat och artlistor från 2001 på 
birdlif.se/vof. Titta under menyn Projekt.

Perka ser till att alla arter noteras på rätt lag. 
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Bergfink
Berguv
Björktrast
Blåmes
Bofink
Domherre
Dubbeltrast
Duvhök
Entita
Fasan
Fiskmås
Fjällvråk
Gråhäger
Gråsiska
Gråsparv
Gråspett
Gråtrut
Gräsand
Grönfink
Gröngöling
Grönsiska
Gulsparv
Gärdsmyg
Havstrut
Havsörn
Kaja
Kattuggla
Knipa
Knölsvan
Koltrast
Korp
Kricka
Kråka
Kungsfiskare
Kungsfågel
Kungsörn
Mindre hack-
spett
Mindre kors-
näbb
Nötkråka
Nötskrika

Nötväcka
Ormvråk
Orre
Pilfink
Pilgrimsfalk
Pärluggla
Rödhake
Sidensvans
Skata
Skogsduva
Skrattmås
Skäggmes
Slaguggla
Snösiska
Sparvhök
Sparvuggla
Spillkråka
Stare
Steglits
Stenknäck
Stjärtmes
Storskarv
Storskrake
Strömstare
Större hack-
spett
Större kors-
näbb
Svartmes
Sångsvan
Talgoxe
Talltita
Tamduva
Tjäder
Tofsmes
Tretåig hack-
spett
Trädkrypare
Turkduva
Varfågel
Vinterhämp-
ling

RESULTAT ARTRALLY 2016 ARTLISTA

49 FB Lage1 Niclas Lignell, Hannes Lignell,   
  Ludwig Johnsson
49 Swift Tommy Ryding, Joanna Ryding,   
  Johan Brenander
47 DUoJAG  Markus Rehnberg, Pentti Tatti
47 En gnutta flax Daniel Hedenbo, Stefan Johans-  
  son, Thomas Norrman, Lars Sohlén
45 Spillkråkan  Fredrik Engström Niclas    
  Elflving, Bjarne Eriksson
44 Rapphönan M    Marjatta Ericsson, Agneta    
  Helmin
42 Jag å Karlssons Johan Karlsson, Joachim    
  Karlsson
41 Kenograbbarna  Tomas Gustavsson, Leif Ander-  
  sson, Jan Dahlbäck, Lars Dahlberg
41 På 2 hjul Jesper Andersson, Filip Jansson, Henrik  
                          Hamrefors, Zsombor Károlyi,
40 Skogsskådaarna Sören Larsson, Seppo Leppälampi
39 KBK Birders Jacob Rudhe, Therese Andersson,   
  Rasmus Elleby
39 Lappland 2 Leif Edberg, Leif Johansson,   
  Roland Waara, Lennart Waara
38 Rapphönan C Christina Bredin, Elisabeth Evjen,   
  Eilis Backström
38 Näst värst i väst     Roland Thuvander, Anders Carlberg  
  Claes Dyst, Håkan Lavebratt
37 Hummingbirds Lars Hedin, Mnca Öhlander, Ulf   
  Öhlander
36 Falcon Guld Ulf Carlsson, Ingrid Kruse ,Tomas   
  Hedström,Eva Kruse
36 Great TITS Per Eriksson, Lena Öling
35 Korplaget    Per Hagström, Mats Dahlgren,   
  Bertil Engström, TorbjörnDahlgren
34 Rapphönan K Karin Norén, Sara Wändell, Gunilla   
 Löfberg
34 Strix Lillebror Hammarström, Gunilla   
  Hammarström, Jonatan Bremer
33 Team Fagersta Staffan Liljeqvist, Leif Lejdelin,   
  Albn Liljeqvist
32 Hedmaffian  Gudrun Eriksson-Lindgren, Karin   
  Sorvari, Kristina Fernroth-Börjel,   
  Ronny Börjel, Veli-Matti Sorvari
31 Det går ju så bra Christer Andersson, Catarina   
  Pettersson, Zorro
30 Lyckhem Bengt Hultin, Christna Hägglund
29 Näsbyholken    Leo Ivonen, Carin Adelsson, Linda   
  Öberg
28 Skogstrollen     Karin Bergh, Peter Bergh, Gunde  
  Persson, Anders Johansson, Nils  
  Hultman, Ekki Sutinen

Antal Lag Lagmedlemmar
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November
2 rastande tallbit sågs i Hörksbyn,Grängesberg 
den1.  
1 rastande vit stork rapporterades från Lånsta, 
Kila sn. den 1.  
2 födosökande bändelkorsnäbb observerades i 
Skattgården, Dingtuna sn. den 9.  
1 ad + en 1 1K tretåig mås sågs sträckande 
över Norasjön, Nora sn. den 12.  
1 rastande berglärka observerades i Bergs-
manshyttan, Nora sn. den 15.  
1 stationär lappuggla sågs vid Kolbron, Nittäl-
ven, Ljusnarsbergs sn. den 19. 

December
1 ex. berglärka sågs i Bergsmanshyttan, Nora 
sn. den 13.  
1 rastande lappuggla sågs i Silvbergslid, Väst-
anfors sn. den 11.  
1 ex. tallbit rapporterades från Hagabergsli-
den, Lindesberg, Linde sn. den 17.  
Som mest har 2 lappugglor rapporterats från 
Slaggårda, Lillhärads sn. mellan den 27/12 – 
13/2.            
1 ex. jorduggla sågs i Nötmyran, Västerfär-
nebo sn. den 28.

Obsar hämtade från  
rapportsystemet Artportalen
november 2015 tom februari 
2016

Observationerna är ej granskade  
av RK eller RRK.

Januari
1 adult fjälluggla rapporterades från Lillån, 
Björskogs sn. den 8.  
2 ex. tallbit rapporterades från Hammarby, 
Västerås den 9, 1 ex. från Grällstaåsen, Kila 
sn. den 10, 2 ex. från Älholmen, Arboga sn. 
den 10 och 6 ex. från Heden, Ramnäs sn den 
22.  
1 lappuggla sågs i Lillforsen, Fellingsbro sn 
den 30-31. 

Februari
1 lappuggla observerades i Ombenning, Väs-
tervåla sn. den 8.  
21 sträckande tallbit sågs i Spikskär, Björs-
kogs sn. den 14. 

Hökugglor har rapporterats från flera olika 
platser i landskapet mellan den 3/11 – 31/1.

8-10 april  SOF-BirdLifes årsmöte i Ångermanland

7-8 maj  Fågeltornskampen och Fågelskådningens dag 

2-4 sept  Falsterbo Bird Show

Datum att notera
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Västmanlands lokala klubbar
Arboga Fågelklubb
c/o Seppo Leppälampi
Emausvägen 1
732 33 ARBOGA
0766 459 780
seppoleppalampi@hotmail.com
www.arbogafk.net/

Fagersta Fågelskådare
c/o Jan Hellström
Svedjevägen 24
737 43 FAGERSTA
0223-141 35
lahol7@hotmail.com
www.fagerstafagelskadare.se 

Frövi Fågelklubb
c/o Anders Hjerling
Näsbygatan 22
71831 Frövi
0723-058690
anders.hjerling@telia.com  
http://birds.nu/ffk.htm

Hallstahammars Naturskyddsförening
c/o Christer Andersson
Ryttarvägen 13
73494 Strömsholm
070-744 34 81
christer.andersson13@telia.com

Hedströmsdalens Ornitologiska Förening
c/o Lennart Andersson
Borgaregatan 7C
732 47 Arboga
070 5434606
lennart.laila@compaqnet.se
www.alcedoattis.se

Hällefors Ornitologiska Förening
c/o Gunde Persson
Hammargatan 30
712 60 GRYTHYTTAN
070-642 84 91
gundepersson@hotmail.se 
www.halleforsornitologiskaforening.se/

Nora Biologiska Förening
c/o Peter Bernövall
Gunnarsbergsgatan 14
713 32 NORA
070 212 3658
rasputin53@hotmail.com
www.norabf.se/

Ramnäs Virsbo Naturklubb
c/o Sören Larsson
Norrbyvägen 38
730 60 RAMNÄS
021-35 57 58
soren20@telia.com 
www.hemsida.net/suranatur/

Sala Fågelklubb
c/o Kalle Källebrink
Altuna Dragmansbo 4
749 71 FJÄRDHUNDRA
070 640 0501 
kalle.kallebrink@gmail.com 
 
Skultuna Naturklubb
c/o Gert Eriksson
Vallonvägen 34
730 50 SKULTUNA
021-707 22
Har sida på Facebook

Ställdalens Naturstudieklubb
c/o Thyra Lundell
Tallvägen 9
714 72 STÄLLDALEN
0580-201 66
tallvagen@swipnet.se
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