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Västmanlands Ornitologiska  
Förening (VOF)
Föreningen är en ideell, obunden sammanslutning 
som verkar för att bevara ett rikt fågelliv och öka 
kunskapen om fågelfaunan i Västmanland.
Fågelskydd har spelat en central roll i föreningen 
sedan tillkomsten av VOF 1969. Inom styrelsen arbe-
tar fågelskyddskommittén aktivt med flera konkreta 
projekt. Gruppen fungerar även som länk till myndig-
heter i frågor som rör fågelskydd.
VOF arrangerar exkursioner och sammankomster och 
driver på olika sätt föreningens frågor.
VOF är en regionalförening i BirdLife Sverige.
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I år fick tranorna 
vårkänslor tidigt. 
Hitlockade av 
varma vindar som 
snabbt gjorde slut på 
vintern. Redan 22 
februari fanns den 
första rapporten i 
Svalan för Västman-
land. Det är en hel 
månad tidigare än förra årets första rapport. 
Men det är inte bara tranorna som kommit tidigt 
i år utan även gäss, svanar, änder, bofink, och 
många fler av de flyttfåglar som övervintrat i 
Europa. Långflyttarna från Afrika lär vi nog 
däremot få vänta på till ordinarie ankomsttid. 
Vid förra årets årsmöte med Sveriges Ornitolo-
giska Förening togs beslutet att ändra förening-
ens namn till BirdLife Sverige. Detta för att visa 
att vi är en del av den globala organisationen 
BirdLife International. Regionalföreningar kom-
mer däremot att behålla sina namn, så vi kommer 
även i fortsättningen att heta Västmanlands 
Ornitologiska Förening. 
Vårens och sommaren program är riktigt fullma-
tat med kul fågelevenemang. Hoppas vi ses på 
någon av dessa.

TACK för Medlems- 
avgiften 2014

Har du glömt betala?
Sätt in 140 kr alt. 160 kr  

på vårt 
plusgiro 10654-2. 

Hör av dig till redaktören om 
du behöver inbetalningskort.

Stjärtmesar fotograferade av Lennart Urby
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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 



5

Fåglar i Västmanland  nr 1,  2014

VEM ÄGER UPPGIFTERNA I 
ARTPORTALEN/SVALAN?

Frågan är i hög grad relevant. VOF har blivit kontaktad av 
en konsult på ett kommersiellt företag som önskade vår 
medverkan i en inventering för en planerad vindkraftspark i 
ett område i Västmanland. Det visade sig att konsulten hade 
tillgång till hemliga häckningsuppgifter för Västmanland 
som erhållits från Artdatabanken som administreras av Sve-
riges Lantbruksuniversitet (SLU)
Konsulten ställer också frågan om den ornitolog från VOF som skulle medverka var säkerhets-
klassad att ta del av de hemliga uppgifterna om häckningen. Uppgifter som  våra ornitologer 
rapporterat in! Makalöst!
När Artportalen lämnar ut uppgifter av den anförda typen till ett kommersiellt företag skulle 
det kunna betraktas som ett avtalsbrott gentemot rapportören. I portaltexten på Svalan står 
nämligen följande tydliga avtalstext: ”Rapportören äger själv sina observationer”.
Uppgifterna har i detta fall lämnats ut utan att VOF och/eller rapportören informerats eller 
godkänt detta, trots den citerade åtagandeparagrafen. Händelsen aktualiserar i grunden frågan 
vad den citerade texten innebär juridiskt och vem som har att bestämma över uppgifterna.
Med andra ord; kan verkligen Artdatabanken på egen hand utan tillåtelse och information från 
rapportören lämna ut sekretessbelagda datauppgifter till ett kommersiellt företag. Det har ju 
tidigare inom SOF diskuterats om uppgifter (utöver forskningsändamål) kan lämnas ut till 
myndigheter typ länsstyrelserna.
När jag rapporterar uppgifter på Svalan torde det innebära att jag ingår en form av juridiskt 
avtal med Artdatabanken där jag accepterar vissa förutsättningar men också att Artdatabanken 
åtar sig att leva upp till avtalet.  Sättet på vilket Artdatabanken lämnat ut insamlade uppgifter 
till ett kommersiellt företag kan på goda grunder ifrågasättas. Den här frågan måste redas ut 
ordentligt med utgångspunkter både i etik och i juridik!
Det aktuella företaget erhåller dessutom genom Artdatabanken kapitaliseringsmöjligheter på 
uppgifter som insamlats av VOF:s ornitologer.
En viktig fråga att lösa i framtiden är naturligtvis hur den regionala/lokala ornitologiska or-
ganisationen skall få del av kapitaliseringsmöjligheter av de egna insamlade och rapporterade 
uppgifterna och att SOF och av Artdatabanken tar fram en juridiskt korrekt och hållbar lösning!

Med naturhälsningar
Lennart

www.pbase.com/lennart_waara/faglar

Vår ordförande Lennart



6

Fåglar i Västmanland nr 1, 2014

Ett spännande inslag i april är en gemensam 
exkursion med Västerås Amatörgeologiska 
Sällskap, som bjöd in oss att följa med dem 
till Borlänge. Vi visar dem fåglar och de visar 
oss stenar.
Vi har också två lite längre resor inplanerade. 
I vår gör vi en doppingexkursion till Hornbor-
garsjön, en heldagstur där vi skådar tillsam-
mans. På sensommaren åker vi ut till Örskär 
i norra Roslagen  med två nätters övernatt-
ning på vandrarhem under ledning av Niclas 
Lignell.
Vi har också två programpunkter där vi inte 
planerat färdigt aktiviteterna, utan vi kommer 
att vända oss till er medlemmar på vår diskus-
sionsgrupp på Facebook för att försöka skapa 
dessa tillsammans.

Västmanlands 
Ornitologiska Förening

 
Program vår-sommar

Det ena är Nationalcykelrallyt som är ett 
rikstäckande välgörenhetsarrangemang där 
vi samlar in pengar till fågelskydd i Bird-
Life Sveriges regi. Vi vill gärna göra något 
gemensamt, men vad det blir är upp till oss 
medlemmar.
Den andra aktiviteten är Höstens artrikaste 
dag. Ett evenemang som Naturskyddsfören-
ingen i Hallstahammar haft i flera år och som 
vi förra året tog upp även i VOF. Dagen går ut 
på att engagera så många som möjligt att hitta 
så många arter som möjligt under en dag och 
sedan umgås på kvällen.
Till sist vill jag be dig att kontakta mig om du 
har förslag och idéer på aktiviteter. Exkursio-
ner, studiecirklar, föreläsningar, mm. Vill du 
hjälpa till eller bara delta spelar ingen roll. 

Nu har vi en spännande vår och sommar framför oss. Nytt är att vi åker till Färnebofjär-
dens nationalpark för att titta och lyssna på hackspettar. Sen gör vi ett besök vid Knut-
höjdsmossen i maj för att se smålom på riktigt nära håll. I augusti drar vi till Oset och 
Rynningeviken där vår ordförande guidar oss runt. 
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Jag nås på e-post gambleputti@gmail.com 
eller telefon 070-6660727 (kvällstid)
Det går också bra att diskutera programmet på 
Facebook. Gruppen heter Fåglar i Västman-
land.
Skådarhälsningar
Johan Karlsson
Programansvarig

Datum: söndag 23/3
Ledare: Kalle Källebrink
Anmälan: till Johan Karlsson, 070-6660 727 
eller gambleputti@gmail.com. 
Samling: 05:30 vid Bryggargården i Västerås. 
Svårighetsgrad: lätt till medelsvår skådning
Fysisk krävande: 1-5 km att gå
Målarter: alla hackspettsarter
Avgift: gratis för medlemmar, medlemskap 
går att teckna på plats

MARS  - HACKSPETTAR VID DALÄLVEN
En tur till vår närmsta nationalpark för att bekanta oss med hackspettarna som trivs i de löv-
skogsrika markerna kring nedre Dalälven. Här kan man hitta alla i Sverige förekommande arter 
av hackspett och i slutet av mars hörs trumningarna och lockropen ljuda på långt håll. Har vi 
riktig tur får vi se den mycket sällsynta vitryggiga hackspetten.

Mindre hackspett - Zsombor karolyi

APRIL  - STEN OCH FÅGELUTFLYKT TILL BORLÄNGE
Vi gör en gemensam utflykt med Västerås Amatörgeologiska Sällskap till Borlänge där vi först 
bjuder dem på lite fågelskådning vid någon närbelägen fågellokal och sedan besöker Geologiska 
museet i Borlänge. Eventuellt blir det också ett besök på någon geologisk intressant lokal i 
närheten.

Datum: lördag 5/4
Ledare: Johan Karlsson
Anmälan: till Johan Karlsson, 070-6660727 
eller gambleputti@gmail.com
Samling: 07:00 Vallby Friluftsmuseum 
Svårighetsgrad: nybörjarvänlig skådning
Fysisk krävande: inga stora ansträngningar.
Målarter: för årstiden vanliga rastande fåglar
Avgift: gratis för medlemmar, medlemskap 
går att teckna på plats.stenfalk  - Johan Karlsson

Vi har samarbete med Studiefrämjandet i alla 
våra aktiviteter.
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APRIL - EXKURSION TILL HORNBORGARSJÖN
Hornborgarsjön är för den stora allmänheten känd för sin trandans, men sjön är också Sveriges 
bästa doppinglokal där man kan se alla Europas doppingar inklusive den sällsynta svarthalsade 
doppingen som där är ganska talrik.
En heldagsutflykt med tidig start och tre timmars bilresa dit och hem, kräver rejäl matsäck. Vi 
startar vid Naturrum och fågeludden och upptäcker lokalen tillsammans. Möjlighet att äta finns 
vid Café Fågeludden som serverar soppor och hembakt bröd.
Vill man göra detta till en tvådagarsutflykt finns det vandrarhem i närheten för övernattning.

Datum: lördag 26/4
Anmälan: till Johan Karlsson, 070-6660 727 
eller gambleputti@gmail.com.
Samling: 05:00 vid Vallby Friluftsmuseum i 
Västerås, 05.30 i Köping, 05.45 Arboga.
Svårighetsgrad: medelsvår till avancerad 
skådning. 
Fysisk krävande: tillgängligheten kring sjön 
är god, men beroende på hur dagen blir kan 
det bli en del förflyttningar och dyker det upp 
någon raritet kan det bli snabba sådana.
Målarter: doppingar och rastande änder.
Avgift: gratis för medlemmar, medlemskap 
går att teckna på plats.

Datum: lördag 3/5
Tid: 05:00-13:00 
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.
Plats: olika fågeltorn i Västmanland som 
meddelas på hemsidan och på Facebook.
Målarter: alla

MAJ  - FÅGELTORNSKAMPEN
BirdLife Sveriges (SOF:s) 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 hösten 2010 utmanade Sverige och 2011 antogs utma-
ningen och sen dess har vi deltagit med mellan 40-60 olika fågeltorn mot Finlands c:a 300 torn. 
För Västmanlands del brukar 3-4 torn delta i evenemanget och 2012 vann Norsa från Köping 
den svenska tävlingen med 94 arter tillsammans med det då nya tornet i Ottenby Lund.

svarthalsad dopping - Tommy Nordström

foto  - Johan Karlsson

OBS!  Vi plockar gärna upp dig i Köping eller 
Arboga om du bor åt det hållet.
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Datum: 3-4/5
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

MAJ - FÅGELSKÅDNINGENS DAG
Första helgen i maj genomförs fågelskådningens dag, med aktiviteter på flera fågellokaler runt 
om i landet. Västmanlands lokalföreningar brukar också ha olika evenemang för allmänheten på 
sina favoritställen.
I Köping finns  HOF vid fågeltornet Norsa söndag 4/5  kl 06.00-13-00.
I Västerås kommer VOF att ha ett samarrangemang med Naturskolan i Asköviken söndag 4/5 
med tipspromenad och guidade turer. En särskild guidetur för ungdomar erbjuds. Fågeltornet 
kommer att vara bemannat av VOF från kl 7:00 till kl 13:00.
Mer information om detta kommer att finnas på hemsidan och på Facebook när det närmar sig.

foto - benjamin rodling

MAJ  - FÖRSOMMARKVÄLL PÅ KNUTHÖJDSMOSSEN
Knuthöjdsmossen är mest känd för sina smålommar och en majkväll där bjuder på närkontakt 
med dem. Mossen är spångad vilket gör att man kan gå runt stora delar av den och komma 
riktigt nära lommarna och man kommer ganska långt ut på mossen på den handikapanpassade 
delen av spången. 
Förutom smålom finns här också knipa, kricka och en del vadare som storspov, skogssnäppa och 
tofsvipa.

Datum: lördag 24/5
Ledare: Nils Hultman
Anmälan: till Johan Karlsson mail: gamble-
putti@gmail.com tel: 070-6660727
Samling: 15:30 vid Vallby Friluftsmuseum. 
18:00 Vid Knuthöjdsmossen
Svårighetsgrad: lätt skådning
Fysisk krävande: 1-5 km att gå 
Målarter: smålom, storspov
Avgift: gratis för medlemmar, medlemskap går 
att teckna på platssmålom  - Johan Karlsson

Vid samåkning tillämpas milkostnad 16 kr/
mil, som delas mellan deltagarna i resp. bil.
Tider kan ändras. Titta på hemsidan dagen 
innan en aktivitet. www.sofnet.org/vof.
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MAJ/JUNI - ONSDAGSVANDRINGAR VID HÄSSLÖ
Från mitten av maj till mitten av juni går vi från Björnöbron till Trådarängen och lyssnar på för-
sommarsymfoni med näktergal och sångare. I vassbältet i slutet av landningsbanan för flygfältet 
spelar rördromen och vattenrallen. På fälten hörs kornknarr och vaktel.

Datum: 21/5, 28/5, 4/6 och 11/6
Ledare: olika beroende på dag
Anmälan: ingen anmälan behövs
Samling: 18:00 vid Björnöbron. 
Svårighetsgrad: varierande svårighetsgrad.
Fysisk krävande: 5 km att gå 
Målarter: sångare, kornknarr, vaktel, rördrom, 
gök, sävsparv. 
Avgift: gratis även för allmänheten

sävsångare  - Johan Karlsson

JUNI - NATIONALCYKELRALLYT
Nationalcykelrallyt är ett rikstäckande arrangemang anordnat av skådarhjälpen som samlar in 
pengar till fågelskydd i BirdLife Sveriges regi. På det nationella planet går insamlingen och 
artrallyt till på det sättet att man betalar 1 kr per observerad art under nationaldagsveckan. Enda 
kravet är att du tar cykeln eller går till fågellokalen. Håll utkik på facebook och hemsidan för 
mer information när evenemanget närmar sig.

Datum: en vecka kring nationaldagen 6/6
Anmälan: ingen anmälan behövs.
Fysisk krävande: om du inte är van att cykla 
Målarter: alla
Avgift: 1 kr/art till BirdLife Sverige
Mer info: http://www.skadarhjalpen.se/

AUGUSTI
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. 

Datum: lördag 23/8 
Ledare: Lennart Waara
Anmälan: Johan Karlsson, 070-666 0727 
gambleputti@gmail.com
Samling: 07:00 vid Vallby Friluftsmuseum, Västerås. 
Svårighetsgrad: lätt till medelsvår skådning
Fysisk krävande: några km att gå på bra och handi-
kapsanpassade vägar.
Målarter: änder, gäss och vadare
Avgift: gratis för medlemmar.Erik Rosenbergs stuga vid Oset 

foto Lennart Waara 
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SEPTEMBER - KUST- OCH STRÄCKSKÅDNING PÅ ÖRSKÄR
Vi har bokat plats för 10 skådare på Örskärs vandrarhem och kommer att åka ut på fredag e.m. 
och ta sista båten hem på söndag kväll. 
Vi skådar tillsammans eller i mindre grupper. Tidiga morgnar och sena kvällar. Middag äter vi 
tillsammans på vandrarhemmet. 
I anmälningsavgiften ingår boende och två middagar som vi lagar tillsammans. 
Frukost och lunch i form av matsäckspaket ansvarar var och en för själv.

Datum: 26-28/9
Ledare: Niclas Lignell
Anmälan: till Johan Karlsson 070-666 0727 
gambleputti@gmail.com 
Resa: fredag eftermiddag  till söndag kväll.
Svårighetsgrad: avancerad skådning
Fysisk krävande: tidiga morgnar, vandring till fots
Målarter: sträckande fågel och tidiga östliga rariteter
Avgift: 800 kr för vuxna 620 kr för barn upp till 15 år. 
Betalas senast 31/7.

Program 
Rapphönan Västmanland

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

April
Onsdag 2/4
Utflykt till Asköviken. Samling kl. 17.00 vid 
Bryggargården, Västerås.

Maj
Onsdag 7/5
Utflykt till Frövisjön. Samling kl. 17.00 vid 
Bryggargården, Västerås.
Lördag 17/5
Utflykt till lokal en bit bort. Samling kl 06.00 
vid Bryggargården, Västerås.

Juni
Onsdag 4/6
Vi lyssnar på nattsångare vid Björnön och 
Hässlösundet. Samling 18.00 vid Björnöbron.

Augusti
Onsdag 13/8
Utflykt till Asköviken. Samling 17.00 vid 
Bryggargården, Västerås.

Kontaktpersoner:
Christina Bredin, 070 634 4120

Fyren på Örskär   -   foto: Wikimedia commons 
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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 för det mesta på morgonen och vi är ute 4-5 tim. Tider och 
utflyktsmål kan ändras. Anmäl dig senast dagen före. Vi kan då planera för samåkning. 
Milersättning är 8 kr/mil till föraren. 
Samling för alla utflykter är 08.00 på parkeringen vid Vallyby friluftsmuseum.

Torsdag 27 mars  - Färna ekopark/spettar.
Anmälan till Sten-Ove Sandell, 073-544 5620

Torsdag 3  april - Fysingen/Rosersberg vid 
Märsta.
Anmälan till Sten-Ove Sandell, 073-544 5620

To-fre 10- 11 april  - Österbo fd fäbodar/ 
ugglor.
Sten Andersson guidar oss i området runt  
Österbo fd fäbodar.  Möjlighet att övernatta  
för den som vill.
Anmälan till Lennart Urby, 021-527 78
Information Sten Andersson, 021 332 487

Torsdag 24 april -  Vånsjöåsen/Enköping.
Anmälan till Göran Johansson, 070 684 7385

6- 13 maj  - Resa till Ungern.

Torsdag 8 maj - Svartådalen/Skultunasågen.
Anmälan till Bo Askerin, 021-183 393

Torsdag 15 maj - Hjälstaviken
Anmälan till Lennart Urby, 021-527 78

Torsdag 22 maj - Avslutning.
Information kommer senare i vår.

Program Daglediga

Vill du veta mer om dagledigas 
verksamhet, hör av dig till:
Bo Askerin  021-18 33 93 
Britt Björkman  021-83 01 32
Göran Johansson   070-684 73 85
Sten-Ove Sandell  073-544 56 20
Erik Westman  021-33 23 58
Lennart Urby  021-527 78

Holkjobb på Aggarön

foto Lennart urby
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Program lokala klubbar i Västmanland
Tid  Lokalförening Aktivitet Plats/Ansvarig
April
Sö 13 Frövi Sjömosjön,  Samling Berget 08.00
Må 14 Nora Vårfåglar vid Käppsta
To 24 Nora Järleån 18.00
Lö 26 Hedströmsdalen Utflykt till Tåkern Avresa 07.00 fr Köping, och Skinnskatteberg
Må 28  Frövi Dvärgbeckasinkväll Sörbysjön 21.00

Maj
To 1 Frövi Heldagsobsen Jan-Erik Malmstigen, 0581-30252
Lö 3 Hedströmsdalen Fågeltornskampen Norsa fågeltorn 05.00-13.00
Sö 4 Hedströmsdalen Fågelskådningens dag Norsa fågeltorn 06.00-13.00
Må 5 Frövi Dvärgbecksinkväll Sörbysjön 21.00-13.00
To 8 Nora Osets naturreservat 18.00
Sö 18 Frövi Storåbadet 08.00 Bo Dahlström, 0581-32213
Må 19 Hedströmsdalen Kvällsvandring i Köping Gammelgården 18.00
Lö 24 Nora Utflykt till Tåkern
30-31 Frövi Dygnsinventeringen.  Återsamling Klubblokalen 15.00 

Juni
Lö 7 Hedströmsdalen Knuthöjdsmossen Avresa 07.00 fr Köping och Skinnskatteberg
Lö 14 Frövi Nattfåglar Västervalla 21.00
Lö 14 Hedströmsdalen Spelande nattskärror Avresa 22.00 fr Köping och Skinnskatteberg

Juli
Sö 27 Frövi Aktuell fågellokal Näsby kyrka 08.00

Augusti
Lö 16 Hedströmsdalen Frövisjön, Skultuna Avresa 10.00 fr Köping och Skinnskatteberg

Länkar till lokala klubbsidor finns under menyn Länkar på: www.sofnet.org/vof

Näsby, S Öland
4 r.o.k uthyres per vecka 

eller dygn.
8-10 bäddar, självhushåll.

Ring för mer info 
070-638 32 36
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Boken består av 15 naturkåserier där olika 
slags fåglar kommer in och har huvudrollen. 
Ett par kapitel handlar också om andra djur, 
en hare och en hermelin. Den yttre ramen är 
geografiskt inte förankrad, men jag tycker mig 
ana Bergslagen eller södra Norrlands inland 
eftersom blånande berg, barrskogsklädda 
höjder och näringsfattiga sjöar bildar fonden. 
Spåren av mänskliga aktiviteter skymtar fram 
i fäbodliv, jakt och fiske. 
I kapitlet om kråkor förflyttas vi även tillfäl-
ligtvis till en stadsmiljö. Fram träder ett 
småbrukarsamhälle där fortfarande kunskapen 
om de fåglar och djur som fanns var levande. 
Men även det storskaliga skogsbruket kommer 
fram i bland annat kåseriet om tjäder där de 
urgamla spelplatserna helt har raderats ut av 
avverkningar.
   Författarens perspektiv är just den nära 
naturen, den som finns alldeles bakom gärds-
gården. Här finns småfåglar i holkar intill 
stugan, här visslar staren och trastarna sjunger 
i skogsbrynet. Lite längre bort finns de stora 
skogarna, inte orörda, men milsvida och där 
på gamla svedjor och kolbottnar smyger orr-
hönan fram med sina ungar, järphonan ruvar 
sina ägg intill en gammal stig och tjädrarna 
har sina gamla spelplatser.  

   Oljelund förmänskligar fåglarna högst på-
tagligt, inte minst i kapitlet om den svart-vita 
flugsnapparhanen som tröttnar på att mata 
sina ungar och därför stäms inför fågelrådet 
med domherren som domare. Författaren låter 
också fåglarna i boken föra en dialog med 
människospråk mellan varandra. Man anar i 
rubriksättningen ”Rövaren Astur” som handlar 
om en duvhök att Oljelund endera hade eller 
bara ville förmedla en gammaldags syn på 
rovfåglar. Denna gamla duvhök blir till sist 
ihjälslagen med en käpp när han av misstag 
attackerar en rödhårig hundvalp i tron att det 
var en rävunge. 
Mycket i boken andas dock en slags naturlig 
ekologisk insikt, inte minst i det kapitel som 
handlar om en hermelin som författaren upp-
täcker systematiskt plockar svartmesungar ur 
en holk. Denna hermelin skjuts, men våndan 
är stor när han förstår att det var en hona han 
sköt och att ungarna som hörs i stugväggen 
kommer att svälta ihjäl.
   Bokens inledande kapitel handlar om en sen 
vår när göken låter vänta på sig och de äldre 
gubbarna språkar om andra sena vårar i slutet 
av 1800-talet. Men slutligen kommer göken 
även denna vår kring den 12 maj och hela 
försommaren rullas ut av författaren.

Min första spontana reaktion efter att ha läst 
om boken var att sådan här litteratur och text 
inte skrivs längre. Jag hittade boken i en second-
handbutik och kom genast ihåg omslaget och titeln. 
Mer än 50 år har gått sedan boken gavs ut och själv 
lånade jag antagligen den på biblioteket när jag var 
13-14 år gammal.
Omslaget pryds av en spillkråka och denna väder-
tyda får också ett eget kapitel ”Spå i väder”. I det 
kapitlet skymtar också det moderna skogsbruket 
fram, ett skogsbruk som drog härjande fram och 
inte lämnade murknande träd till en hackspett.

Omläsningen
Utanför min gärdsgård 

Text: Gunnar Lignell
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      Boken innehåller också två kapitel av 
legendkaraktär, där ”Sagan om vetekornet” 
i mitt tycke är det fyndigaste och roligaste. 
I kapitlet ”Koltrastens jullegend” finns rent 
bibliska motiv. Under intryck av det som 
hände under första världskriget övergick 
Oljelund från en mer anarkistisk samhällssyn 
till den reformistiska arbetarrörelsen och fann 

SKOGSFÅGEL och HACKSPETT !
 Så stod det i vårt vinterprogram.

 
Söndag morron kl 9.00 den 9 febr samlades 
vi 12 st optimistiska ”fågelvänner” som hade 
trotsat vädrets makter. Full snöyra var precis 
inga bra förutsättningar.
 Med risk för dåligt väglag på de mindre 
skogsbilvägarna, beslöt vi att dra norrut mot 
Sävsjön och Silken.
Inom norra delen av kommunen är också 
chansen att få se skogsfågel lite större.
Efter Silken hamnade vi lite oplanerat i 
Nittälvsdalen. Och vid Kolbron intill Nitt-
älven blev det brasa med korvgrillning, som 
föreningen stod för.

Snön i luften och på vägarna tilltog. Och i 
backarna upp mot Havsjön var det två av 
bilarna som fastnade. Men med gemensam 
handkraft var vi snart på ”stadig mark”.
Fåglarna var nog ”smartare” än oss. Satt sä-
kert i skydd i någon tätning. Trots snöyra hela 
förmiddagen kunde vi ändå räkna in 12 orrar, 
en tjädertupp, plus en stackars ”woodpecker”.
 

Text och foto: Nils Hultman
 

Brasa med korvgrillning vid Kolbron, Nittälsvdalen.

andra värden som naturen, fosterlandet och 
religionen. Den här typen av kåserande böcker 
med olika fågelporträtt ges knappast ut längre, 
men tidigare var den här genren rätt spridd. 
Boken kostade när den kom ut 9:50 + oms. I 
dagens penningvärde motsvarar den en dryg 
hundralapp.

SKOGSFÅGEL  
och HACKSPETT 

I HÄLLEFORSSKOGARNA
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Min son Benjamin är 8 år och har följt mig ut 
i skog och mark sen hans intresse blommade 
upp under sommaren när han fyllde 6.
Lite nyfiken på mina krysslistor var han redan 
som 5-åring men när han började läsa själv 
så var en liten fågelbok han fått på ett öppet 
hus vid Naturskolan i Asköviken en riktig 
injektion i hans intresse. I den boken började 
han kryssa.
Han får ofta uppmuntrande kommentarer från 
andra skådare som lätt imponeras av hans för 
sin ålder stora kunskap om fåglar. Han har 
upptäckt att många imponeras av hans lista, 
så han är väldigt snabb att berätta hur många 
kryss han har.
Då och då får jag frågor om hur det fungerar 
att plocka med en liten kille så pass mycket 
som jag gör. Och hur jag gör för att hålla 
honom intresserad.

Utgå alltid från barnets intresse
Även om intresset från början var mitt så 
måste jag när jag började ta med min son 
acceptera hans vilja och tålamod. Jag kanske 
hade hittat den där dammsnäppan om jag fått 
stå med tuben ensam och systematiskt letat av 
hela strandängen.  Med ett barn med får man 
prioritera bort X för att ge honom en upple-
velse som han trivs med.
I början fick det bli kortare utflykter och jag 
vet inte hur många gånger som vi fick vända 
hem nästan omgående för att han frös, blev 
myggbiten, blev kissnödig.

Jag har aldrig tvingat med honom mot hans 
vilja, däremot har jag övertalat honom ett 
antal gånger. Just Benjamin kan vara en smula 
bekväm av sig hemma i soffan framför TV-
spel eller barnprogram, så en extra puff för att 
komma ut och röra sig kan behövas.
I de fall vi sagt att han måste gå ut och göra 
något för att han varit inne för mycket, så 
brukar han fråga om vi kan åka ut och titta på 
fåglar.
Lyssna mycket
Barn som lär sig och tycker om det, tjatar 
och upprepar sig. Samma är det med fåglar. 
Benjamin fick en fågelbok med ljud som han 
spelade både fram och baklänges och upp 
och ner. Han förhörde både mig och min fru 
på läten. Han berättade om fåglar för alla och 
kunde rabbla allt möjligt om dem.
Även för mig som är fågelintresserad blev och 
är detta en prövning. För att behålla hans in-
tresse gäller det att lyssna och inte själv tappa 
intresse för hans intresse.

Åk aldrig ut hungrig
Ibland kan jag vara lite för spontan och åka 
iväg direkt när jag hämtar honom från skolan. 
Han har då inte hunnit få i sig ordentligt med 
mellanmål. Då blir vistelsen i fågeltornet inte 
lång. Samma sak gäller toalettbehov.

Att fågelskåda med barn

Text & foto: Johan Karlsson

Benjamin har fått in nåt i kikaren.

”Jag har ofta med mig min son ute i mar-
kerna när jag skådar fågel. För mig har 
fågelskådningen blivit en riktigt trevlig 
pappa/son aktivitet och intresset från 
sonens sida är än så länge lika stort som 
mitt.”
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Vänd hem direkt
Vill inte barnet vara kvar, så åk hem! Det har 
man igen nästa gång man vill ha sällskap. 
Nu har vi börjat göra upp en tid för när vi tidi-
gast ska åka hem och håller den. När han var 
helt färsk på detta med fågelskådning var detta 
en omöjlighet, eftersom han inte själv kunde 
skapa sig en bild av hur länge det var och vad 
det skulle innebära. 
Nu så besparar det mig en hel del tjat om när 
vi ska åka hem, och honom en hel del intetsä-
gande svar som ”snart” och ”jag ska bara kolla 
lite till”. Vanligast är att vi gör upp tider när vi 
ska vara på ett och samma ställe. En förutsätt-
ning för att detta ska fungera är att barnet kan 
klockan.

Utöka utflykterna gradvis
Barn klarar mer än man tror, och det är inga 
problem att ha med en 6-åring på en heldags-
utflykt så länge barnet själv blir stimulerat 
och trivs. Men det gäller att upptäcka barnets 
intresse och vad det är som kan få det att hålla 
fast fokus och glädjen. När man väl har koll 
på det kan man göra tuffare och längre utflyk-
ter där man vet att det fungerar.

Mata fåglar hemma
Bästa miljön att odla fågelintresset är hemma. 
Matningen hemma hos oss är  
Benjamins lika mycket som min. Vi håller koll 
på arterna och för statistik tillsammans.

Skaffa en pall
Använder du tubkikare så anpassa höjden 
för barnet. I vårt fall så blev ståhöjd för 
sonen, lagom sitthöjd för mig. Så jag bar 
alltid med mig en trebent ihopfällbar pall. 
På det sättet blev det enklare att dela på 
tubkikare.

Servera inte allt
Många av Benjamins kryss har han fått 
serverat genom att jag hittat en fågel och 
sen har han fått ta över tubkikaren med 
fågeln mitt i blickfånget. Efterhand som 

hans kunskap ökat har han faktiskt bett att få 
leta själv. Det samma gäller läten. Ge barnen 
en chans att klara av att artbestämma själva. 
Det ger dem utmaningar och utmaningar får 
intresset att frodas.

Tro på ditt barn
Jag har alltid tagit Benjamins kunskaper på 
största allvar och aldrig viftat bort eller non-
chalerat honom. Istället har jag tagit diskus-
sionen med honom precis som jag skulle göra 
med en vuxen. Självklart så dyker det upp 
observationer där han har fel, men då är det 
viktigt att han får vara med om att komma 
fram till det. Det är inte jag som bestämmer 
vad han hört och sett.

Utrusta ditt barn
Utrustning är viktigt för en lyckad fågeltur. 
Det handlar inte om att köpa dyr toputrust-
ning, men undvik leksaksskräp. En riktig 
handkikare kan man få för en tusenlapp och 
den kommer garanterat till användning som 
lånekikare även om barnets intresse någon 
gång skulle svalna.
Anteckningsböcker, en egen fågelbok, torra 
och varma kläder och en bra ryggsäck som gör 
det lätt att bära sin egen matsäck.

Johan Karlsson på pallen vid tuben och Benjamin 
med egen kikare kollar av Frövisjön
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Den ändrade regleringen av Mälaren medför 
vid Asköviken förlust av habitat för ett antal 
fågelarter.  När vårflödena blir högre medför 
det minskad strandäng på Mälarsidan av 
nuvarande Lövstavall.  Som kompensation 
föreslås en utrivning av vallen och flyttning av 
diket västerut för att öka tillgänglig strandäng 
m.m. Nuvarande åkermark omvandlas därvid 
till strandäng/fuktäng med starr (starrmad) och 
högre upp gräsdominerad fuktäng.

Asköviken.
Naturreservatet Asköviken-Tidö bildades 2003 
genom en sammanslagning av Askövikens na-
turreservat och Tidö naturreservat.  Syftet med 
naturreservatet Asköviken/Tidö är att bevara 
och förbättra Asköviken som rast- och häck-
ningslokal för våtmarksberoende fåglar. Na-
tura 2000-området Askö-Tidö sammanfaller 
i omfattning med naturreservatet.  Asköviken 
hyser en betydande andel av Mälarens popula-

tion av våtmarksfåglar och är ansett som en 
av de viktigaste lokalerna för våtmarksfåglar i 
och omkring Mälaren. 

Rivning av nuvarande vall.
Hur skall det nya område, som skapas när di-
ket flyttas västerut, skötas för att åstadkomma 
den åsyftade strandängen?  VOF har menat 
att man i ett sådant här projekt måste ställa 
höga krav på naturvårdsåtgärder, inte minst 
med tanke på alla åtgärder som genomförts 
de senaste 20 åren. VOF har krävt att resurser 
avsättes för en löpande och långsiktigt hållbar 
skötsel av strandängarna . 
Det har varit en lång och komplicerad process 
där VOF varit remissinstans till olika intres-
senter och myndigheter men vi har också 
genom direkta möten med intressenterna drivit 
på för att skapa bästa möjliga förutsättningar 
för det fågelhabitat som skapas. Vi har krävt 
garantier för en långsiktigt hållbar skötsel 

Vad händer i Asköviken?

Text & foto: Lennart Waara

”VOF:s uppgifter fram-
över blir att bevaka 

hur fågelfauna och få-
gelhabitat påverkas.”

Bakgrunden till förslaget om utrivning av delar av Lövstavallen är Stockholms stads 
ansökan om ändrade vattenhållningsbestämmelser för Mälaren. Ansökan föranleds av 
ombyggnaden av Slussen. Vid större momentana nederbördsmängder måste man kunna 
tappa mer vatten ur Mälaren till Saltsjön. Man kommer också att tillåta en större varia-
tion över året mellan vårflöden och sommar-/höstnivåer. 
Det innebär att man mer kommer att efterlikna flödena som de var innan Mälaren regle-
rades. Det är till fördel för naturintressena i stort eftersom bland annat större översväm-
ningsängar skapas.
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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

av det nya området. Vi har också bevakat att 
inte tillgängligheten till Lövstagömslet från 
Lövstapumpen försämras.
Frågan ligger just nu under behandling i 
Mark- och Miljödomstolen i Nacka.
VOF:s uppgifter framöver blir att bevaka hur 
fågelfauna och fågelhabitat påverkas! Det är 
således viktigt att vi som fågelskådare löpande 
rapporterar vilka arter och häckningar som 
vandrar in på de nya strandängsområdena.

Finansiering och skötsel
I skrivande stund (13 februari) är finansie-
ringen av förändringen samt skötseln kom-
mande 20 år klar och beslutad. Finansieringen 
kommer från Landsbygdsprogrammets olika 
delar. Skötseln skall ske i nära samverkan 
med bönderna i området. Däremot har ännu 
inte en ansökan om att genomföra åtgärderna 
inkommit. Den förväntas komma inom kort 
och kan föreligga när du läser detta. Via läns-
styrelsen kommer VOF att beredas möjlighet 
till yttrande i frågan.

VOF:s uppgift framöver blir, utöver ovan 
nämnda rapportering, att bevaka och driva på 
för en finansiering på längre sikt så de nya ca 
25 ha strandäng inte förvandlas till ett område 
dominerat av Salix och förbuskning. Ärendet 
kommer således att följa VOF på olika sätt en 
bra bit in i framtiden.
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Målarterna för utflykten var vattenrall, grå-
häger, rödhake, gärdsmyg, sothöna, rörhöna 
och skedand. Vi fick in alla dessa och så de 
vanliga övervintrarna som gräsand, kanadagås 
och dessutom två grågäss tillsammans med 
kanadgässen.
Vi började vid matningen i nordvästra änden 
av Råstasjön. En offentlig matning där all-
mänheten hjälps åt att fylla på mat. Vi hade 
med oss en hink solrosfrön och lite jordnöt-
ter vilket var tur, för det var nästan tomt i de 
flesta automaterna. 
Fåglar var det däremot inte tomt på. Ett tret-
tiotal koltrastar kalasade för fullt tillsammans 
med gulsparvar, grönfinkar, talgoxar, blåmesar 
och en rödhake. Efter ett tag kom också fem 
rådjur och tog för sig. 
När vi kände oss klara vid matningen gick vi 
vidare längs den norra stranden till ”rören” 
där vattenrallarna brukar 
övervintra. Andra skå-
dare var redan på plats 
och minst två rallar hade 
varit synliga på mor-
gonen. När vi kom dit 
syntes dock ingen till. 
Nu var det bara att vänta 
och sysselsätta sig med 
att se på rödhakar och 
gärdsmyg som också 
övervintrar på samma 
ställe. Fyra rödhakar 
och en gärdsmyg såg 

vi och efter ett tag visade sig också en av 
vattenrallarna, men den var svårsedd där den 
spatserade under omkullfallet ris. Våra två 
yngsta deltagare missade den, men övriga såg 
åtminstone delar av den. 
Sen slog vi följe med de andra skådarna som 
skulle mata hägrar med strömming och det 
blev lite action på dem, men de verkade en 
smula mätta, för den riktiga farten infann sig 
aldrig.
Vi avslutade sedan med att gå till Lötsjön för 
att hitta skedandshonan som valt att övervintra 
bland gräsänderna där. Längst bort och längst 
ut hittade vi henne. Nu gjorde vi oss också av 
med resten av vår matsäck som fick bli gås- 
och andföda.

Hägrar på Råstasjöns is

Vintertur till  
Råstasjön och 

Lötsjön

Text & foto av utflyktsledaren: Johan Karlsson

Jesper Andersson och Edwin Sahlin.
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Väl framme vid Kittan sattes 
lavskrikornas favoritmat falukorv 
upp på ett antal grenar. Det tog 
inte lång stund så dök tre lavskri-
kor upp. De var orädda och lät sig 
gärna fotograferas. 
Övriga arter som noterades under 
dagen var  havsörn, talltitor, 
tofsmesar, stjärtmesar, gråspett 
och en flock med 6-7 orrtuppar. 
Orrarna gick på vägen och åt grus 
och flög upp precis framför en av 
bilarna. 

Lavskrikor 
gillar  

falukorv 
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Sveriges sydligaste häckning av 
lavskrika finns i Kittan, Gästrik-
land. Dit gick utflykten i februari, 
en bilresa på drygt två timmar från 
Västerås. 

Fika smakade gott efter den långa bilfärden och i väntan på 
lavskrikorna. Deras stjärtfjädrar har samma färg som tallens bark 
vilket ibland gör dem svåra att se.
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Skåda fågel i 
Israel i november

Knappast något annat område inom 4-5 
timmars flygresa från Sverige bjuder ett 
så rikt fågelliv så här dags på året. Norra 
Israel är fullt av övervintrande fåglar av en 
mängd arter. I våtmarkerna myllrar det av 
hägrar, kungsfiskare, dvärgskarvar, svarta 
storkar och spännande trutar. Jordbruks-
bygderna är fulla av kärrhökar, brungla-
dor, lärkor och andra tättingar.
Rovfåglar är en stor del av attraktionen och 
även om man inte kan räkna med tatarfalk på 
varje resa så är stäpphök, örnvråk och större 
skrikörn inte ovanliga och svartvingad glada 
har blivit allt vanligare de senaste åren. 
Bland tättingar är palestinasolfågeln en 
självklar toppattraktion, men att botanisera 
bland blåhakar, flera arter sångare och östliga 

buskskvättor av ofta alla tre formerna är inte 
heller fy skam.
Här är också chansen stor för överraskning-
ar från öster. Ibland ses större turturduva, 
stäppvipa, citronärla eller rosenstare. Givetvis 
spanar vi efter svarthuvad trut.
Vill man se fler av ökenarterna är de tre extra-
dagarna på programmet ett måste. Då beger vi 
oss söderut, där faunan är ännu mer speciell. 
Vi letar fler arter lärkor, stenskvättor, flyg-
höns, kragtrapp och ugglor som ökenberguv 
och blek dvärguv. Vinterrariteter här nere kan 
inkludera mindre sånglärka, östlig sammets-
hätta, arabsångare, m.fl.
En resa med mycket spännande fågelarter, 
spännande historia och kultur. I ett lugnt 
tempo, med bra mat och bekvämt boende.

Palestinasolfågeln, en av toppattraktionerna, 
finns bland blommande buskar

Munkstenskvätta, en stor, långnäbbad stenskvätta, 
som trivs i de uttorkade flodbäddarna

Alla foton Daniel Green
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 Israel 23 – 30 november 2014
(extradagar 1- 3 december)

Reseledare: Daniel Green
Max antal deltagare: 10
Lokal guide från IOC –Israel Ornithological 
Centre är med oss hela tiden. Svensktalande 
guide visar oss det historiska Jerusalem.
Prel. pris per person i dubbelrum: 14.062 kr 
enkelrumstillägg: 3.298 kr.
Obs! priset är utan flyg, men är vi ute i god 
tid kan biljetten kosta under 1000-lappen t&r 
med Norwegian direkt Arlanda - Tel Aviv.

Extradagar 1-3 december
Tre extra dagar i söder för arter som sinai-
rosenfink, ökenberguv, blek dvärguv, fler 
lärkor, stenskvättor och flyghöns, kragtrapp, 
m.m.

Pris: 5.440 kronor, enkelrumstillägg 1.836 
kronor 
Anmälningar och frågor: Daniel Green, 
daniel@birdsafari.se, 0706-184316

Grön dvärgbiätare

RAPPHÖNAN RÄKNADE ÖRNAR

Vid årets örnräkning runt Mälaren och 
Hjälmaren, bemannades stationen på södra 
Björnön av Rapphönan. Det var disigt och 
dimmig och sikten var inte den bästa. Gråtrut, 
havstrut, kråkor, skarvar och sidensvansar flög 
förbi men havsörnarna lyste med sin frånvaro. 
Ända till kl 12 strax innan vi skulle avsluta 
spaningen, då dök det upp en havsörn som 
flög söder om ön. Härligt att vi fick en till slut.
Vid årets örnräkning var 78 platser beman-
nade, det största antalet under de 14 år som 
räkningen skett i detta geografiska område.

Observation av havsörn:
Kolbäcksån    5 
Svartådalen (Västmanland)        0 
Hjälmaren (hela)         20 
Mälaren väster om Hjulstabron      45 
Mälaren öster om Hjulstabron 43  
                                 Summa havsörnar  113
Därutöver observerades 1 kungsörn.
Årets räkning ger sannolikt en bra bild av det 
örnbestånd, som vistas i Sverige året runt.

Cattis 
Grabmüller 
spanar efter 
örn
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Det fjortonde västmanländska Artrallyt 
anordnades den 11 januari i år med 28 lag och 
90 deltagare. Det var 5-6 grader kallt, molnigt 
med snöfall på många håll.
Lagen skådade från 00.00 till 15.00 sedan var 
det samling vid Westerqwarn i Mölntorp för 
artgenomgång och prisutdelning.
Det blev nya segrare i år. Lag 1 från Västerås 
vann med 56 arter. Laget bestod av Ludwig 
Jonsson, Hannes Lignell och Niclas Lignell. 
Resultatlista med alla lag och deltagare finns 
på sidan 25.  
Totalt observerades 82 arter under dagen.
Bland det roligast som sågs under dagen 
var pärluggla, hornggla, hämpling, stare,  
svarthätta och en ny art för rallyt salskrake i 
Västerås och Köping.
VOF tackar alla som är med och gör detta till 
en sådant bra artrally som  det har blivit och 
det är deltagarnas förtjänst, kanske är vi störst 
i Sverige.  Vi hoppas att alla återkommer även 
nästa gång år 2015. 

Vinnarna i årets Artrally blev Lag 1  från Västerås. 
Fr vänster Niclas Lignell, Ludwig Jonsson och 
Hannes Lignell..

Vinnarna av Hallstatrofén blev Rudbecks ungtup-
par: Erik Berg, Daniel Hedenbo, Josefin Norrman.

Text: Ulf Carlson
Foto: Gunilla Hammarström

Lillebror Hammarström och Jonathan Bremer

Artrallyt 2014
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Kommun Lag Deltagare                                                               Poäng
Västerås Lag1 Ludwig Jonsson, Hannes Lignell, Niclas Lignell 56
Västerås Blackriver dippers Joakim Karlsson, Bjarne Eriksson,  
  Johan Karlsson, Fredrik Engström 54
Västerås Swift Tommy Ryding, Joanna Ryding, Johan Brenander 54
Västerås Kenograbbarna Tomas Gustavsson, Leif Andersson, Jan Dahlbäck,  
  Jesper Andersson 50
Västerås Du o jag Markus Rehnberg, Pentti J Tatti 48
Västerås Rapphönan 1 Carin Sandberg,Sara Wändell,Eva Sjöstrand, Inger Lindberg 47
Västerås Rapphönan 2 Karin Norén, Maj-Britt Ronedahl, Elin Dahlman 47
Köping Strix Lillebror Hammarström, Gunilla Hammarström,  
  Jonatan Bremer 43
Hallstahammar Rudbecks ungtuppar Josefin Norrman, Daniel Hedenbo, Erik Berg 41
Nora Näst värst i väst Roland Thuvander, Anders Carlberg, Claes Dyst,  
  Håkan Lavebratt 40
Hallstahammar Hummingbirds Monica Öhlander, Ulf Öhlander, Kaj Engberg, Lars Hedin 37
Hallstahammar Duvslaget Per Hedenbo, Lena Hedenbo 35
Skinnskatteberg Lappland Sören Björklind, Leif Edberg, Leif Johansson 35
Hallstahammar Korplaget Per Hagström, Mats Dahlgren, Bertil Engström,  
  TorbjörnDahlgren 34
Fagersta Team Fagersta Staffan Liljeqvist, Leif Lejdelin, Albin Liljeqvist,  
  Emil Liljeqvist 34
Hällefors Skogstrollen Karin Bergh, Peter Bergh, Bo Jansson, Erkki Sutinen, 
  Maaike Schous, Maria Flykt, Jan Larsson, Nils Hultman 33
Sala Salaligan Yngve Wiklund, Stefan Karlsson, Christer Ekman 33
Surahammar Skogsskådarna Sören Larsson, Seppo Leppälampi 33
Hallstahammar Falcon Guld Ulf Carlsson, Ingrid Kruse ,Tomas Hedström,Eva Kruse 32
Skinnskatteberg Gruvbusarna Roland Waara, Lennart Waara 32
Skinnskatteberg Great Tits Per Eriksson, Lena Öling, Eva Öling 32
Hallstahammar Lyckhem Bengt Hultin, Christina Hägglund 31
Hallstahammar Det går ju så bra Christer Andersson, Catarina Pettersson, Zorro 31
Hallstahammar Näsbyholken Leo Ivonen, Carin Adelsson, Linda Öberg 31
Hallstahammar Utan bil i norr-man Thomas Norrman, Monica Norrman 30
Skinnskatteberg Hedmaffian Gudrun Eriksson-Lindgren, Sven-Arne Örn,  
  Karin Sorvari, Yvonne Örn 30
Hallstahammar Missing bird Angelica Lindberg, Gunilla Andersson 27
Norberg Rosendal Svante Eriksson, Kristina Stålnacke, Karin Lindberg,  
  Bengt Lindberg 23
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Lågt artantal vid Arbogas 
stadsfågelinventering

I Fåglar i Västmanland nr 1 2013 presentera-
des den inventering som Arboga Fågelklubb 
genomfört i stadsmiljö vintertid i omgångar 
sedan 1980-talet. Inventeringen tror vi ger en 
god bild av fågelfaunans sammansättning  och 
en hyfsad uppfattning om antal individer av de 
förekommande arterna. 
Dock kan väder och andra omständigheter 
skapa lite oväntade resultat vid en sådan här 
punktinsats. Så var fallet 2014. Å andra sidan 
är det en synnerligen trevlig aktivitet under 
en tid av året då mycket fågelskådande ligger 
lågt. Stadens storlek gör aktiviteten möjlig och 
hanterlig. 
Vintern 2013-2014 inleddes med milt väder, 
först en bit efter nyår kom lite kyla. Många 
observationer gjordes i staden av fåglar som 
kommit av sig i sin höstflyttning. Häger, 

forsärla och enkelbeckasin observerades ”mel-
lan broarna” efter nyår och en gransångare 
hördes sjunga sista decemberveckan i stadens 
utkanter. Samtliga ovanliga vinterfynd i 
dessa trakter. Dessutom sågs lite bergfinkar, 
ringduvor och enstaka rödhakar vid matningar 
i villaområden.

Text & foto Ulf Eriksson

Turkduvan, som haft en stabil förekomst i Arboga 
stadsmiljö sedan 1960-talet, har märkbart minskat 
under 2000-talet.  Observationer saknas helt de 
senaste vinterfågelräkningarna från staden.

Ån och ansamlingen av simfåglar, främst gräsänder, är av betydelse i stadsmiljöns vinterfågel-
fauna. Inte minst i undervisningssyfte men även som en enkel naturupplevelse i närmiljö och 
spännande upptäckter kan göras.
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Lågt artantal
Vid januariinventeringen 2014 hittades ingen 
av dessa arter. 2013 hittades 44 bergfinkar, 
2014 ingen. Ej heller de flockar av sidensvans 
som perioden före och efter rönte uppmärk-
samhet i parker och villaträdgårdar. De regel-
bundet förkommande bändelkorsnäbbarna lös 
med sin frånvaro. T o m steglits och stenknäck 
saknades nästan helt.
Ett par korpar samt en havsörn blev de mest 
spektakulära arterna. Havsörnen hade för 
övrigt tillbringat natten i ett träd mindre än 
hundra meter från ett villaområde!
Artantalet blev alltså lågt jämfört med tidigare 
år och betydligt lägre än förväntat. De nämnda 
arter ovan brukar dock ej påverka individan-
talet nämnvärt. Ett lägre antal blev det dock, 
2437 fåglar 2014 mot 3687 fåglar 2013.

Turkduvan som för mindre än tio år sedan 
hade en stabil förekomst i Arboga har inte 
rapporterats i staden sedan 2011 och hittades 
ej heller vid denna inventering.

Pilfinken passerade grönfinken som den 
talrikaste fågeln förutom kajan. Pilfinkarna 
räknades till 386 ex. Det var en ökning sedan 
2013 och jämfört med gråsparven tre gånger 
så många Vid inventeringarna på 1980-talet 
var gråsparven vanligare än pilfinken. 
Grönfinken har å andra sidan minskat i antal 
sedan förra inventeringen, från 510 till 363. 
Kanske kan en förklaring vara de rapporter 
om sjuka och döda fåglar som rapporterats de 
sista åren vid fågelutfodringar i staden.

Staden är indelad i 13 delområden och enga-
gerar minst lika många inventerare. Många 
har medföljare, dels som extra ögon, men ock-
så i syfte att läras upp och väcka intresse för 
fågelspaning i stadsmiljö. Efter inventeringen, 
som tar ett par timmar en söndagsförmiddag, 
samlas alla på ett av stadens konditorier för 
utbyte av erfarenheter.

Kl. 10.00 Exkursion i Ramnäs under ledning av lokal guide. 
                Samling vid Vita skolan, Ramnäs (mitt emot Konsum).. 
Kl.13.00 Årsmötesförhandlingar i Vita skolan. Dagordning enligt stadgarna. 
Efter årsmötet föredrag med bildvisning av Daniel Green. 
VOF bjuder på fika i samband årsmötet.

Hjärtligt välkomna till årsmötet hälsar VOF:s styrelse.

Kallelse till Årsmöte
 Västmanlands Ornitologiska Förening

Söndagen den 6 april 2014
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Obsar hämtade från  
rapportsystemet Svalan
16/10 2013 - 22/2 2014
Observationerna är ej granskade  
av RK eller RRK.

Text: Gunilla Hammarström

Oktober
27/10 sågs en ägretthäger i Frövisjön, Skul-
tuna sn. 
19-27/10 smalnäbbad nötkråka rapporteras 
från Uggelbo, Västanfors sn;
30/10 tre tallbitar sågs förbiflygande Björks-
naret, Ramnäs sn. 
Bändelkorsnäbb rapporteras från Västerås, 
Frövi och Nora socknar. Hökugglor sågs i 
Uttersberg, Skinnskattebergs sn, Älgviken, 
Grythyttans sn och Pershyttan, Nora sn.
November
2/11 en större piplärka, Dyvikskvarn, Ängsö.
11/11 en purpurhäger sågs förbiflygande 
Finnslätten, Västerås. 
Tallbit ses på flera ställen i landskapet, där 
den största flocken som rapporteras är 16 ex i 
Källdalen, Ramnäs sn den 29/11. 
Några enstaka bändelkorsnäbbar rapporteras 
under månaden.  Hökugglor från Norbergs, 
Ramnäs, Hällefors, Möklintas, Fellingsbros, 
Skinnskattebergs och Västervålas socknar.
December
1/12 två tallbitar ses i Älvhyttan, Vikers sn 
och 1 ex i Usträngsbo, Ramnäs sn den 18/12.
10/12 en jorduggla i Nordankil, Möklinta sn.  
21-30/12 en smalnäbbad nötkråka i Uggelbo, 
Västanfors sn. 
27/12 en bändelkorsnäbb Grythytteviken, 
Grythyttans sn.  
30/12  en bergand i Suggorna, Kungs Barkarö 
sn. 

Hökugglor rapporteras från Heds, Ramnäs, 
Kolsvas, Norbergs, Lindes, Fläckebos och 
Hällefors socknar.
Januari
4/1 en smalnäbbad nötkråka i Uggelbo, Väst-
anfors sn. 
12/1 en svärta sågs i Norasjön, Nora sn. 
20/1 en bändelkorsnäbb rapporteras från Säby 
kyrka, Säby sn. 
Tallbit ses på flera ställen med som mest 30 
ex i Nora sn den 18/1 och 45 ex i Sura sn den 
25/1. 
Hökuggla rapporteras från Hällefors, Ramnäs, 
Norbergs, Västervålas, Heds, Gunnilbos, 
Skinnskattebergs och Ljusnarsbergs socknar.
Februari
16/2 två bändelkorsnäbbar ses vid Trepunkten, 
Asköviken, Västerås-Barkarö sn. 
22/2 en jorduggla ses i Gussjöbäck, Fläckebo 
sn. 
Hökuggla rapporteras frekvent från Heds sn 
under hela månaden. Dessutom ser man arten i 
Hällefors, Ramnäs, Västerfärnebos, Fellings-
bros, Möklintas och Karbennings socknar.
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Notiser

Ägretthägern expanderar i Europa och även 
i Sverige. Från några hundra häckande par 
på 1970-talet till 20.000 i Europa idag. I 
höstas sågs en flock på 15 individer i Horn-
borgarsjön.
För 200 år sedan var ägretthägern vanlig. 
Men modet att bära fjädrar i hattar gjorde att 
den jagades och förföljdes under många år. 
2012 häckade det första paret i Sverige på 
Gotland. I Västmanland har den observerats 
37 gånger 1976-2012. Senast sågs ägretthä-
ger i Frövisjön 27/10 2013.
Före 1976 är ett fynd känt, nämligen av en 
adult hona som sköts vid Västerås i novem-
ber 1856.

Ingen Riksinventering 2014

På SOF:s årsmöte förra året diskuterades 
de riksinventeringar som pågått med vissa 
avbrott sedan 1969. 
Två synpunkter som fördes fram var 
svårigheter med att kvalitetssäkra data och 
att sammanställa och publicera inventerins-
resultaten. 
Styrelsen fick i uppdrag att tillsätta en 
arbetsgrupp för att se över frågan. 

foto Tommy Nordström

En av nyckelpersonerna i Artrallyt 
varje år är Per Eriksson som ser till 
att alla arter matas in i systemet och 
att resultatlistor kommer ut.   

Ägretthäger Ardea alba



30

Fåglar i Västmanland nr 1, 2014

Markus Rehnberg (rapportmottagare)
0707-83 99 27
allealle210@hotmail.com 
 
Anders Carlberg
0587-131 69 
noraanders@tele2.se 
 
Jörgen Lindberg
070-584 13 01
jorgen.lindberg@lm.se 

Gunilla Hammarström
073-097 2205
gunillaa@gmail.com

Lillebror Hammarström
070-540 79 38
aluco@telia.com

Thomas Pettersson
021-13 81 76
thomas.pettersson@bredband.net

Roland Thuvander
0587-701 09
r.thuvander@telia.com

Regionala Rapport Kommittén (RRK)

Datum att notera

• 6 april VOF:s årsmöte i Ramnäs
• 25 - 27 april årsmöte för BirdLife Sverige i Kalmar
• 3 - 4 maj Fågeltornskampen - Fågelskådningens dag
• 6 juni Nationalcykelrallyt
• 6 - 7 september Falsterbo Bird Show

Tofsmes  som gillade hasselnötter fotograferad vid Kittan av Lennart Waara
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Västmanlands fågelklubbar
Arboga Fågelklubb
c/o Seppo Leppälampi
Emausvägen 1
732 33 ARBOGA
0589-159 87
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 Sven-Olof Eriksson
Munkaboda 150
718 91 Frövi
0581-331 79
bonna@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
740 83 FJÄRDHUNDRA
0224-28041
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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