
 

Västmanlands Ornitologiska Förening 

Program Höst-Vinter 2019-20 
6 augusti, 2019 

Exkursioner, evenemang och andra 
aktiviteter. 

Om programmet! 
En stor del av vår verksamhet och den del av verksamheten som syns mest för allmänheten är våra exkursioner 
och evenemang. 
Exkursionsverksamheten i Västmanland bedrivs mestadels av lokala fågelklubbar, men eftersom Västerås 
saknar fågelklubb har vi i VOF ett riktat program för Västerås. 

Vi försöker också hålla några större exkursioner per år då vi gärna samarbetar med lokalklubbarna och gör en 
liten längre resa. 
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Vår exkursionsverksamhet vänder sig främst till 
våra medlemmar, men det finns inget medlemskrav 
för att deltaga vid enskilda exkursioner eller 
utflykter. Gillar man det vi gör tror vi att man blir 
medlem. Om vi erbjuder en öppen verksamhet får 
fler chans att se vad vi gör och ta del av vår 
gemensamma kunskap och på så sätt ökar vi 
intresset för fåglar och naturen i Västmanland. 

Vår ambition är att erbjuda två större utflykter 
heldag eller med övernattning per år. En på våren 
och en på hösten. 

Mellan dessa så vill vi erbjuda kortare exkursioner 
minst en gång i månaden där vi besöker kända och 
okända lokaler med varierande svårighetsgrad på 
skådningen. 

För att det ska bli lättare att se om en 
programpunkt passar just dig så klassificerar vi våra 
exkursioner utifrån svårighetsgrad. 

Nybörjarvänlig skådning Inga förkunskaper 
behövs, ledarna kommer att hjälpa till med 
artbestämning och de flesta arter kommer att 
pekas ut.  

Lätt till medelsvår skådning Viss erfarenhet kan 
behövas, men ledare och mer rutinerade deltagare 
kommer givetvis att hjälpa till med t ex 
artbestämning. 

Avancerad skådning Erfarenhet krävs. Dessa 
utflykter är inga guidade turer utan här skådar vi i 
lag och alla förväntas hjälpas åt utifrån sina 
förutsättningar. 

Vi kommer också att så utförligt som möjligt att 
beskriva den fysiska ansträngningen som krävs, Hur 
långt kommer vi t ex att gå. Finns det möjlighet att 
delta med rullstol eller barnvagn.  

Att tänka på... 
Om du ska delta vid en exkursion med oss finns det 
några punkter att tänka på inför utflykten. 

Utrustning 
Deltagare står själva för sin utrustning, så har man 
handkikare och tubkikare bör det tas med. Är man 

osäker kan man kontakta exkursionsledaren och 
fråga om det behövs. Saknar man tubkikare brukar 
det sällan vara problem att få titta i andras kikare.  
Handkikare är mer nödvändig eftersom de flesta 
fågelskådare vill ha sin egen handkikare redo runt 
halsen.  

Matsäck 
Om inget annat anges, så ska man packa med sig 
en matsäck med fika/mellanmål. Vid 
heldagsutflykter anger vi i beskrivningen av 
utflykten att en rejälare matsäck ska packas. Vi 
brukar också ange om det finns möjlighet att köpa 
lunch på plats. 

 
Foto: Filip Jansson 

Kläder 
Kolla väderleksrapporten och klä dig lämpligt för 
årstiden och vädret. Fågelskådning är stundtals och 
framförallt vintertid en stillastående eller 
stillasittande aktivitet, så klä er varmt. Under 
sommaren bör man tänka på mygg eftersom vi 
oftast rör oss i våtmarker.  

Transport  
Vi åker gemensamt i bilar och strävar efter att åka i 
så få bilar som möjligt. Vilka som åker i vilkas bilar 
gör vi upp vid samlingen. Ange gärna om du har 
egen bil, eller om du önskar att åka med i någon 
annans bil när du anmäler dig. Bränslekostnaden 
fördelas sedan med 16 kr/mil fördelat mellan alla i 
bilen. 

Avgifter  
Om inget annat anges så är våra aktiviteter gratis. 
Det enda man betalar är bränslekostnader om man 
åker bil. 
Tid 
Vi anger bara tid för samling i programmet. Fåglar 
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är inte alltid samarbetsvilliga och även väder 
påverkar hur länge en exkursion pågår. Men för det 
mesta blir det en halvdag. Vid längre turer anger vi 
det i programmet. 

Målarter 
Vi anger oftast målarter i 
exkursionsbeskrivningarna. Det är för att deltagare 
ska kunna bilda sig en uppfattning om vad vi kan 
tänkas se under exkursionen. Då våra 
exkursionsledare jobbar helt ideellt lämnar vi inga 
garantier på att få se vissa arter, men vi kommer att 
göra vad vi kan för att alla ska få se så mycket som 
möjligt. 

 

Rapportera på artportalen 
För att underlätta arbetet för Rrk är det bra om man 
samarbetar kring rapportering till artportalen. Ofta 
lägger vi in en gemensam rapport och gör upp vilka 

som vill vara med som medobservatörer under 
exkursionen. Är man osäker kan man alltid fråga 
exkursionsledaren. Ibland besöker vi känsliga 
lokaler och då vill vi att man respekterar önskemål 
från exkursionsledaren om att dölja observationer. 
 
Observera! Ändringar i programmet kan 
tillkomma. Håll utkik på hemsidan och på vår sida 
och grupp på Facebook för aktuellt program. 
Hemsida: 
http://vof.birdlife.se/vara-aktiviteter/aktuellt-p
rogram/ 

Facebooksida: 
https://www.facebook.com/vastmanlandsornito
logiska/ 

Facebookgrupp: 
https://www.facebook.com/groups/faglarivastm
anland/ 

Vill du få VOF:s program i din kalender kan du 
prenumerera på det genom att följa länken 

https://calendar.google.com/calendar/ical/qnd3jr
mh5gepnu03ovkcl2to74%40group.calendar.google
.com/public/basic.ics 

Eller denna länk om du använder google calendar  
https://calendar.google.com/calendar/b/1?cid=cW
5kM2pybWg1Z2VwbnUwM292a2NsMnRvNzRAZ3Jv
dXAuY2FsZW5kYXIuZ29vZ2xlLmNvbQ 

Omslagsfoto: Christina Lindquist 

Programgruppen 

Johan Karlsson 
Marjatta Ericson 
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Juli-Augusti 
Sträckskådning vid 
Kvicksundsbron 

 
Foto: Johan Karlsson 

På sin väg mot vinterkvarteren följer tärnor och 
mås Mälaren västerut vidare mot Hjälmaren, 
Vättern och Vänern för att nå Västerhavet.  

Då de helst flyger över vatten utgör Kvicksund en 
flaskhals som vid gynnsamma väderförhållanden 
trycker ned fågelsträcket som då kan räknas i stora 
mängder. 

Förutom måsfåglar sträcker här också en del 
vadare och rovfågel. 

Ett samarrangemang med Ornitologiska Klubben i 
Eskilstuna. http://oke.sormlandsornitologerna.se/ 

Datum: 17/7, 24/7, 31/7, ⅞ 
Ingen anmälan: 
Information: Johan Karlsson mail: 
johan.karlsson.vof@gmail.com tel: 070-6660727 
Samling: 18:00 vid Kvicksundsbrons södra fäste 
Svårighetsgrad: Medelsvår skådning 
Fysisk krävande: Vi står still under ett antal timmar  
Målarter: Tärnor, mås, trut, vadare och rovfågel 
 

 

   

24/8 Vadarskådning i Fysingen 

 
Foto: Jörgen Lindberg 

Augusti passerar stora mängder vadare Mälardalen 
och de rastar gärna på strandängar vid våra 
slättsjöar. 

Fysingen vid Rosersberg erbjuder en bekväm och 
väl tillgängliggjord skådning med fågel på nära håll. 
Fina plattformar och lättpromenerade vägar. 

Dit åker vi en eftermiddag i slutet av Augusti för att 
framförallt titta på vadare. 

Anmälan: till Johan Karlsson mail: 
johan.karlsson.vof@gmail.com tel: 070-6660727 
Ledare: Johan Karlsson 
Samling: 13:00 vid Vallby Friluftsmuseum.  
Svårighetsgrad: nybörjarvänlig skådning 
Fysisk krävande: Vi promenerar på väl tilltagna 
promenadstigar och spänger 
Målarter: vadare, gäss, änder 
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September 
Söndagsvandringar på  
I september är tättingsträcket som hetast hos oss i 
mälardalen. En hel del fåglar som häckar längre 
norrut och även österut rastar då på våra 
fågellokaler. Därför har vi bestämt att testa en 
höstens motsvarighet till våra onsdagsvandringar. 
Två gånger kommer vi att besöka Hässlö och två 
gånger besöker vi Asköviken. 
 
På våren är vi mer fokuserade på fågelsång som nu 
tystnat, diskreta lockläten och skygga fåglar som 
gömmer sig i buskar och vass gör dessa 
söndagsvandringar något svårare än motsvarande 
på våren. Kikare är ett måste och viss erfarenhet av 
fågelskådning krävs. 

Hässlö 

 

Datum: 8/9,  22/9 
Ledare: Johan Karlsson 
Ingen anmälan: 
Information: Johan Karlsson mail: 
johan.karlsson.vof@gmail.com tel: 070-6660727 
Samling: 16:00 Vid kanotklubbens hus 
Svårighetsgrad: Medelsvår skådning 
Fysisk krävande: 5 km promenad på 
lättpromenerade gångvägar. 
Målarter: Rastande tättingar, sångare, blåhake mm 

Asköviken 

 
Foto: Christina Lindquist  

Datum: 1/9,  15/9 
Ledare: Marjatta Ericson 
Ingen anmälan: 
Information: Johan Karlsson mail: 
johan.karlsson.vof@gmail.com tel: 070-6660727 
Samling 16:00 vid parkeringen Lövsta 
Svårighetsgrad: Medelsvår skådning 
Fysisk krävande: 5 km promenad på 
lättpromenerade gångvägar. 
Målarter: Rastande tättingar, sångare, blåhake mm 
 

 

 

 

 

 

 

5 

 



 

 

21/9 Heldag på Ängsö 

 
Foto: Niclas Lignell 

Vid rätt väderförhållande är slutet på september 
den hetaste tiden i Mälardalen om man vill hitta de 
lite mer långväga gästerna på väg söderut. 

Ängsö med sin mångskiftande natur och 
kulturlandskap är så nära skärgård vi kan komma 
här i Västmanland. På fjärdarna runt ön rastar 
sjöfågel och i hagarna och skogarna rastar gott om 
tättingar.  
 
Vi kommer att skåda från soluppgången och hålla 
på så länge vi orkar. Packa en rejäl matsäck och klä 
er efter väder. 

Anmälan: till Johan Karlsson mail: 
johan.karlsson.vof@gmail.com tel: 070-6660727 
Ledare: Ingen ledare, vi skådar tillsammans, 
Samling: 06:30 vid Ängsö slott (Parkeringen).  
Svårighetsgrad: Avancerad  skådning 
Fysisk krävande: Vi kommer att gå i hagmark och 
skog. Hur mycket beror på fåglarna och oss. 
Målarter: sjöfågel, tättingar, rariteter 

 

 
   

Oktober 
6/10 Euro Birdwatch Day 

 

Första helgen i oktober skådas det fågel i hela 
Europa och fokus ligger både på det roliga i att se 
på fåglar och att flyttfåglar är en gemensam 
angelägenhet mellan länderna. 

Västmanlands lokalföreningar brukar ha olika 
evenemang för allmänheten på sina favoritställen. 

I Västerås kommer VOF att ha ett samarrangemang 
med Naturskolan i Asköviken med tipspromenad 
och guidade turer.  

Fågeltornet kommer att vara bemannat av VOF från 
kl 7:00 till kl 13:00. 

Mer information om Euro Birdwatch kommer att 
finnas på hemsidan och på Facebook när det 
närmar sig. 

Datum: 7/10 
Anmälan: Ingen anmälan behövs, men är du 
intresserad av att hjälpa till med arrangemanget får 
du gärna kontakta oss. 
Tid: Hela dagen   
Plats: Västmanland 
Målarter: Flyttfåglar 
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11-13/10 Ölandsresa 
Vi har bokat 10 platser på Ottenby vandrarhem för 
en intensiv skådarhelg i slutet av vecka 41. 

Vi kommer att skåda tillsammans eller i mindre 
grupper och anpassa oss efter deltagarnas 
önskemål och planera dagarna tillsammans, men 
det primära målet är att se rariteter och 
höststräckande fåglar.  

Middag på fredag och lördag äter vi tillsammans på 
vandrarhemmet. Frukost och matsäckslunch 
ansvarar var och en för själv. Förutom kaffe, som 
blir enklast att göra gemensamt.  

Betalning för bädden görs individuellt vid avresa 
enligt taxa på länken  nedan. Observera att 
medlemmar i STF bor billigare. 

http://www.ottenbyvandrarhem.se/Priser/se/3/ 

Utöver kostnad för rummet tillkommer en 
matkostnad på max 100 kr/deltagare som betalas 
till matansvarig på resan. 

Vi åker i egna bilar och delar på bränslekostnad 
enligt VOF:s policy 16 kr/mil fördelat på alla i bilen.  

Datum: 11-13/10 
Anmälan: Johan Karlsson: 
johan.karlsson.vof@gmail.com eller tel: 070-666 
0727 
Kostnad: Bränslekostnad delas i de bilar vi åker 
och rummen enligt prislista på länken nedan. 
http://www.ottenbyvandrarhem.se/Priser/se/3/ 
Samling: Meddelas senare till de som anmäler sig  
Svårighetsgrad: Avancerad skådning, 
Fysisk krävande: Vi planerar tillsammans och kan 
dela upp oss vid behov. 
Målarter: Höststräckande arter och rariteter. 

 

 

November 
16/11 50-årsjubileum 

 
Istället för höstmöte kommer vi att ha en 
jubileumsfest. Mer information om denna fest finns 
i vår medlemstidning och på vår hemsida. 

23/11 Kittan 

 
Foto: Benjamin Rodling 

Vi kan inte sluta att möta vintern och lavskrikorna i 
Gästrikland. År efter år är det en av våra 
populäraste exkursioner. Från och med förra året 
passar vi också på att leta strömstarar på vägen 
hem. 

Vid Kittan i Gästrikland har det  skapats en matning 
intill en skogsväg vilket gör platsen lättillgänglig. 
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Vi startar i Västerås och åker via Sala, Avesta vidare 
upp mot Gästrikeskogarna. Vill man ansluta längs 
vägen går det bra, men det är viktigt att ange detta 
när man anmäler sig så att vi kan planera hur 
många bilar vi åker i eftersom det inte finns så gott 
om platser att parkera på. 

Datum: 23/11 
Ledare: Marjatta Ericson 
Anmälan: Johan Karlsson, 070-666 0727 mail: 
johan.karlsson.vof@gmail.com  
Samling: 07:00 Vallby Friluftsmuseum 
Svårighetsgrad: Nybörjarvänlig skådning 
Fysisk krävande: Bilväg ända fram  
Målarter: Lavskrika 
 

December 
8/12 Adventskådning 

 
Den andra advent åker vi som traditionen bjuder ut 
i skogen och besöker någon skogsmatning. Vi 
bjuder på glögg och pepparkakor och 
förhoppningsvis också lite fågel.  

Vilken eller vilka matningar vi besöker beror på 
väder och fåglarna. 

 

   

Datum: 8/12 
Ledare: Johan Karlsson 
Anmälan: Johan Karlsson, 070-666 0727 mail: 
johan.karlsson.vof@gmail.com  
Samling: 09:00 Vallby Friluftsmuseum 
Svårighetsgrad: Nybörjarvänlig skådning 
Fysisk krävande: Max 2,5 km att gå beroende på 
vilken matning vi väljer.  
Målarter: Övervintrande fåglar. 

 

7-15/12 Musikhjälpenrallyt 

 

I samband med Radiohjälpens insamling 
Musikhjälpen som i år sänder från Västerås så 
arrangeras Skådarhjälpen som syftar till att 
fågelskådare på ett lustfyllt sätt ska vara med och 
bidra till Musikhjälpen. 

Det är ett artrally där man samtidigt också bidrar 
med 1 kr/art man ser. 

Tävlar gör man lite som man vill. Man kan tävla 
internt mot bästa kompisen, men det pågår också 
en tävling mellan olika landskap, så ju fler som är 
med och rapporterar in arter, desto mer pengar 
kommer in till Skådarhjälpens insamlingsbössa och 
desto bättre går det för Västmanland i tävlingen. 

Vill man inte tävla går det utmärkt att bara skänka 
pengar. 

Mer info kommer när det närmar sig 
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Januari 
11/1 Ekeby våtmark 

 
Foto: Filip Jansson 

Ekeby våtmark som är en del av reningsverket i 
Eskilstuna erbjuder övervintrande fågel öppet 
vatten hela vintern. Det öppna vattnet gör att det 
stannar gott om fågel som annars väljer att flytta 
lite längre söderut. Forsärla, vattenrall, sävsparv, 
salskrake, simänder, gäss och svanar. 

Området är lättillgängligt med anlagda 
promenadstigar runt dammarna och två fågeltorn 
med utsikt över hela området. 

Datum: 11/1 2020 
Ledare: Johan Karlsson  
Anmälan: Johan Karlsson, 070-666 0727 mail: 
johan.karlsson.vof@gmail.com  
Samling: 08:00 Vallby Friluftsmuseum 
Svårighetsgrad: Nybörjarvänlig skådning 
Fysisk krävande: Promenad och rullstolsvänliga 
stigar  
Målarter: Övervintrande våtmarksfåglar 

 

 

   

Artrally 

 

För 20:e året i rad kör vi Artrally Västmanland i 
Januari. 
En kul aktivitet på vintern för såväl nybörjare som 
mer erfarna fågelskådare. Det det gäller att hitta så 
många fågelarter som möjligt i det vintriga 
Västmanland. 

Det finns två priser att tävla om: Korparna och 
Tofsmesen. De som tävlar för Hallstahammar har 
ju dessutom sin pilgrimsfalk och i Skinnskatteberg 
vinner det bästa laget en kungsfiskare. 

Korparna är det traditionella priset som tillfaller det 
lag som hittar flest arter. 

Tofsmesen har de senaste åren varit ett pris med 
utjämningssystem mellan kommuner, men från och 
med 2020 kommer det att vara ett pris i 
EKO-klassen. Alltså till det lag som sett flest arter 
utan att använda bil. Muskeldriven transport hela 
dagen är det som gäller för att ta hem det priset. 

Summering av artrallyt har vi kl. 16.30 i restaurang 
Westerqwarn i Mölntorp Hallstahammar. Där äter vi 
gräddstuvad pyttipanna, går igenom våra listor och 
hyllar segrande lag. 

Datum för detta är inte fastställt vid 
pressläggningen, men det blir troligtvis den 18/1 
alternativt den 25/1. 

Anmälan till: Ulf Carlson 0703 745 979 eller epost 
till: vof.artrally@gmail.com  
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Februari 
1/2 Vinterfåglar inpå knuten 

 
Foto: P-G-Bentz 

Den sista helgen i januari räknas fåglar vid 
fågelborden runt om i Sverige. Vid den senaste 
räkningen "deltog" över 20 000  fågelbord! Helgen 
förlängs dessutom med fredag och måndag för att 
också förskolor och skolklasser ska kunna delta. 

VOF kommer under lördagen att arrangera en 
offentlig räkning vid matningen i notuddsparken. 
Dit är alla välkomna att hjälpa till och ställa frågor 
om fåglar och fågelskådning. 

Datum: 1/2 2020 
Ansvarig: Västmanlands Ornitologiska Förening 
Plats: Notuddsparken Västerås 
Tid: 10.00-13:00 

 

   

15/2 Rovfågelexkursion 

 
Foto: Johan Karlsson 

En hel del rovfåglar flyttar från Sverige under 
vintern, men de som stannar blir oftast väldigt 
stationära. Dessa ska vi lägga fokus på och försöka 
hitta under en dagstur på slätter och skogarna runt 
Västerås. 

Vi anpassar oss efter det rådande läget och 
gruppens önskemål, men förutom rovfåglar finns 
det också goda möjligheter att hitta skogsfågel, 
strömstare mm.  

Dagen kommer sedan att avslutas vid någon 
matning i skogen för lite småfågelskådning. 

 

Datum: 15/2 
Anmälan: till Johan Karlsson mail: 
johan.karlsson.vof@gmail.com tel: 070-6660727 
Ledare: Johan Karlsson  
Samling: 07:30 vid Vallby Friluftsmuseum. 
Svårighetsgrad: Medelsvår skådning 
Fysisk krävande: Vi åker bil och går korta sträckor 
Målarter: Övervintrande fåglar, med fokus på 
rovfåglar 
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Våren 
Nedanstående evenemang och exkursioner är 
preliminära, men ger er en försmak av våren och 
vad vi kommer att erbjuda då. 

Mars 
Örnräkning 
I början av mars är det örnräkning runt hela 
mellansverige under ledning av Rördrommens 
fältstation. 

Ugglevecka 
Vecka 12 är det Ugglevecka med uggleexkursioner 
och andra ugglerelaterade aktiviteter runt om i 
Västmanland. 

April 
Heldagsexkursion 
I slutet av april gör vi som vanligt en 
heldagsexkursion lite längre bort. Vart vi åker är 
ännu inte bestämt. Hör gärna av er med önskemål 
till programgruppen. 

Maj 
Fågeltornskampen & Fågelskådningens dag 
I början av maj är det dags för dessa årliga 
evenemang som hålls av BirdLife Sverige. 
Håll utkik på vår hemsida efter information. 

Onsdagsvandringar 
I mitten av maj drar våra onsdagsvandringar igång. 
Har du förslag eller önskemål om var vi ska gå så 
hör gärna av dig. 

   

 

Observera! Ändringar i programmet kan 
tillkomma. Håll utkik på hemsidan och på vår sida 
och grupp på Facebook för aktuellt program. 
Hemsida: 
http://vof.birdlife.se/vara-aktiviteter/aktuellt-p
rogram/ 

Facebooksida: 
https://www.facebook.com/vastmanlandsornito
logiska/ 

Facebookgrupp: 
https://www.facebook.com/groups/faglarivastm
anland/ 

Vill du få VOF:s program i din kalender kan du 
prenumerera på det genom att följa länken 

https://calendar.google.com/calendar/ical/qnd3jr
mh5gepnu03ovkcl2to74%40group.calendar.google
.com/public/basic.ics 

Eller denna länk om du använder google calendar  
https://calendar.google.com/calendar/b/1?cid=cW
5kM2pybWg1Z2VwbnUwM292a2NsMnRvNzRAZ3Jv
dXAuY2FsZW5kYXIuZ29vZ2xlLmNvbQ 

Omslagsfoto: Christina Lindquist 

Programgruppen 

Johan Karlsson 
Marjatta Ericson 
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