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Studiecirkel ”Börja skåda fågel”
Starten för cirkeln i Västerås har skjutits fram till januari för 
vi behöver fler deltagare. Träffarna blir onsdagar totalt  
8 gånger. Anmäl dig till Johan Karlsson, 070 6660 727
Studiecirkeln körs i samarbete med Studiefrämjandet.

Stort tack till 
våra sponsorer i 

Pilgrimsfalksprojektet

Mälarenergi
Peab
m4

Lantmännen
Vafab Miljö

Köpings Kabel-TV

Om du gillar att 
titta på fåglar som 
besöker vintermat-
ningar ska du slå upp 
sidan 24-25. Där har 
vi nu påbörjat vår 
vintermatningsguide. 
Den kommer även 
att läggas upp på vår hemsida birdlife.se/vof och 
hela tiden fyllas på med nya matningsplatser. Här 
behöver vi din hjälp med att tipsa oss om vilka 
fler matningar som finns i Västmanland. 
Du vill väl vara med i Artrallyt i januari. Om du 
inte har några att bilda lag med kan du kontakta 
Ulf Carlson (se sid 8) så kan han hjälpa till att 
hitta något lag där du kan vara med. I Artrallyt 
kan alla vara med och bidra, ovana lika bra som 
vana. Det brukar vara en kul dag.
Studiecirkeln Börja skåda fågel, som skulle kört 
igång i november, har skjutit upp sin start till 
januari. Vill du vara med är det bara att kontakta 
Johan Karlsson. 
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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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VOF genomförde den 15 november sin första konferens för 
att utveckla samarbetet kring fågel- och fågelskyddsfrågor i 
hela Västmanland. Vi återkommer på hemsidan och i nästa 
nummer av FIV med en rapport av resultaten från konferen-
sen.
Två områden som jag vill lyfta här är medlemssystemet och 
programverksamheten. 
Antalet medlemmar handlar inte bara om att räkna in nya medlemmar eller ens att det medför 
en bättre ekonomi (nog så viktigt) genom högre medlemsintäkter. Framförallt stärker fler med-
lemmar oss gemensamt i VOF och lokalföreningarna som påtryckare i olika frågor som berör 
fågelskydd och fågelhabitat. Konkret kan det t.ex. handla om att hindra att vindkraftsparker 
uppförs på olämpliga platser, att skapa skyddade naturområden, att utveckla fågeltorn/plattfor-
mar, att svara på remisser i viktiga natur- och samhällspaneringsfrågor.
Många är idag medlemmar i en lokal förening men inte i VOF, alternativt medlem i VOF men 
inte i någon lokal förening. Det finns därför argument för att hitta ett medlemssystem som 
medför att både VOF och lokalföreningen ökar medlemsantalet.  Det finns fördelar – kanske 
också vissa problem – med att införa ett samlat medlemskap i VOF och den lokala föreningen. 
Det är en fråga som vi bör diskutera framöver. 
En andra fråga där vi kan bli bättre i Västmanland är programverksamheten med möten, 
föredrag och exkursioner. Det ordnas många och ambitiösa program och exkursioner runt om 
i Västmanland. Ibland är deltagarantalet litet trots ett ambitiöst förberedelsearbete. Vi kanske 
kan samordna t.ex. exkursioner så att alla i Västmanland inbjuds till exkursioner som VOF 
ordnar eller på motsvarande sätt att hela VOF och andra lokalföreningar inbjuds till exkursio-
ner, möten och programpunkter ordnande av någon av våra lokalföreningar. Det finns mycket 
att vinna på en bättre samordning och samverkan på detta område.
Vi i VOF:s styrelse ser fram emot ett bra samarbete och samverkan under 2015.
Vi ses i januari på Artrallyt som i år innehåller två priser att tävla om, dels en segrare med 
högst antal observerade arter, dels en segrare på handikapp utifrån lokala förutsättningar. 
VOF:s styrelse tackar för det gångna året och önskar er alla en God Jul och ett Gott Nytt  
Skådarår!

Med naturhälsningar
Lennart

www.pbase.com/lennart_waara/faglar

Vår ordförande Lennart
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Västmanlands 
Ornitologiska Förening

 
Vinterns program

Vi åker till Kittan i Gästrikland där vi bestämt träff med Lavskrikan. Längre söderut i Sverige 
än så här hittar man inte denna art stationärt.
Här finns också möjligheter att se skogshöns som orre, tjäder och järpe. Hackspettar och skogs-
mesar.
Ta med matsäck, varma kläder och falukorv att bjuda lavskrikorna på.

Datum: 22/11
Ledare: Johan Karlsson 
Anmälan: till Johan Karlsson 070-6660727 
eller mail gambleputti@gmail.com.
Samling: 07:00 vid Bryggargården i Västerås. 
Svårighetsgrad: Nybörjarvänlig skådning
Fysisk krävande: Bilväg ända fram till 
matningen
Målarter: Lavskrika

NOVEMBER -  LAVSKRIKOR

Foto: Benjamin Rodling

Vår 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.
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DECEMBER - VINTERMATNINGSUTFLYKT

Under vintern minskar antalet fågelarter hos oss markant, men detta kompenseras med att de 
som stannar kvar går att komma riktigt nära.
Vi klär oss varmt och fyller termosen med lämplig varm dryck och besöker en eller flera vinter-
matningar där vi försöker se ett antal av dessa vinterstannare

Datum: 6/12 
Ledare: Sara Wändel
Anmälan: till Johan Karlsson 070-6660727 
eller mail gambleputti@gmail.com.
Samling: 08:00 vid Vallby Friluftsmuseum
Svårighetsgrad: Nybörjarvänlig skådning
Fysisk ansträngning: Beroende på vilken 
matning vi besöker kan det variera mellan 
några hundra meters promenad till några 
kilometer.
Målarter: Alla mesar, nötkråka, domherre, 
stenknäck m.fl.

JANUARI - UTFLYKT TILL RÅSTASJÖN OCH LÖTSJÖN SAMT ARTRALLYT

Datum: 10/1
Ledare: Johan Karlsson
Anmälan: till Johan Karlsson 070-6660727 
eller mail gambleputti@gmail.com.
Samling: 07:00 vid Vallby friluftsmuseum
Svårighetsgrad: Nybörjarvänlig skådning
Fysisk ansträngning: 5 km lätt promenad
Målarter: Vattenrall, gråhäger, svanar, änder

Efter förra årets lyckade tur med gott om fågel kring båda sjöarna gör vi i år igen ytterligare en 
utflykt dit. Vi börjar med den offentliga matningen vid Råstasjöns nordvästra hörn, där gott om 
trastar födosöker och en hel del andra lite sällsynta övervintrare kan ses. Därefter fortsätter vi 
till den lilla matningen vid dräneringsrören där vattenrallen brukar synas.

Foto: Johan Karlsson

Datum: 24/1 
Anmälan: senast 21/1 till Ulf Carlson, 0220-
15606 eller till vof.artrally@gmail.com
Samling: Varje lag börjar på valfri tid och 
plats, återsamling på Westerqwarn kl 16:30.
LÄS MER PÅ NÄSTA SIDA!

ARTRALLYT - EN KUL AKTIVITET DÄR ALLA KAN VARA MED
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ARTRALLYT

Det kommer att bli en ny liten tävling i år som 
baseras på antal sedda och rapporterade arter i 
Svalan under januari tio år tillbaka. 
Tofsmesen
Här är de data som det kommer att räknas 
procent av. 
Arboga 79, Fagersta 76, Hallstahammar 
98,    Hällefors 73,  Kungsör 71, Köping 103, 
Lindesberg 103, Ljusnarsberg 47, Nora 82,     
Norberg 68, Sala 88,  Skinnskatteberg 63, 
Surahammar 90, Västerås 107.
Det är självklart att man rapporterar in på 
Svalan dagarna/veckorna innan rallyt.  
Återsamling
Klockan 16.30 träffas vi sedan på restaurang 
Westerqwarn i Mölntorp Hallstahammar för 
att äta god mat och gå igenom våra listor och 
hylla segrande lag. 
Det blev nya vinnare 2014 med Lag 1 från 
Västerås med Niclas Lignell, Ludwig Jonsson 
och Hannes Lignell. De hade 56 arter. 
Pris som gäller i år är på gräddstuvad pyt-
tipanna med dryck 120:- vill man istället ha 
starköl är priset 160:- 
Anmäl ditt lag till Ulf Carlson 0703 745 979 
eller mail till vof.artrally@gmail.com senast 
21 januari 2015.  
STÄLL UPP FÖR FÅGELSKÅDNINGEN I 
VÄSTMANLAND!

Lördag 24 januari 2015 inbjuder VOF såväl nybörjare som mer erfarna fågelskådare att 
vara med i vår spännande tävling där det gäller att skåda så många fågelarter som möjligt 
i det vintriga Västmanland. I år finns ett  nytt pris att tävla om - tofsmesen. Den baseras 
på antal sedda och rapporterade arter i Svalan under januari tio år tillbaka. 

Tofsmesen är ett nytt pris i Artrallyt. 
Christer Svensk har snidat detta fina 
pris som går till det lag som sett flest 
arter i procent av antal sedda och rap-
porterade arter i Svalan i januari över 
senaste tioårsperioden. 

Regler och förutsättningar
•	 Alla arter räknas som man ser eller hör 

kl. 00.00-15.00.
•	 Ett lag består av minst två deltagare.
•	 Mer än halva laget ska identifiera 

fågeln. Är man 3 personer ska minst 2 
identifiera den osv.

•	 Man får bara räkna arter inom 1 kom-
mun. 

•	 Ett lag ska föranmälas om antal delta-
gande samt önskad kommun. 

•	 Vid lika resultat vinner det lag som 
fick sista arten tidigast.

•	 SOF:s etiska regler gäller under hela 
tävlingen. Finns att läsa på SOF:s 
hemsda: birdlife.se
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MARS - UGGLELYSSNARVECKAN

Lördag 14/3 till och med söndag 22/3
Uppgången i smågnagarpopulationerna har fortsatt under 2014. Om vi nu får en vinter med snö 
och inga töperioder kan vi förvänta oss ett mycket bra uggleår 2015. Ugglelyssnarturer brukar 
ordnas av alla lokala fågelföreningar. Mer info kommer på VOF:s hemsida under februari.
Ansvarig: Sören Larsson tel:070-5678 725, e-post: soren20@telia.com

UGGLELYSSNING KRING VÄSTERÅS

Vi ser fram emot bra väderlek och optimala förutsättningar och hoppas få höra gott om ugglor i 
skogarna kring Västerås. 
Vi börjar med de skymningsaktiva ugglorna slaguggla och sparvuggla kanske också berguv och 
fortsätter sedan med pärlugglor, kattugglor och med riktig tur den mer svårhörda lappugglan. 
Ta med varma kläder och var beredd på att stanna uppe länge.  

Datum: 14/3
Ledare: Uggleturen leds av en erfaren ledare
Anmälan: till Johan Karlsson 070-6660727 
eller mail gambleputti@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.

HACKSPETTAR KRING 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.

Datum: 21/3 (Max 15 deltagare)
Ledare: Kalle Källebrink
Anmälan: till Johan Karlsson 070-6660727 
eller mail gambleputti@gmail.com.
Samling: 05:30 vid Vallby Friluftsmuseum. 
Svårighetsgrad: Lätt till medelsvår skådning
Fysisk krävande: 1-5 km att gå
Målarter: Alla hackspettsarter

foto zsombor karolyi

Foto: Johan Karlsson



10

Fåglar i Västmanland nr 4, 2014

Program 
Rapphönan Västmanland

OBS! Vi byter dag till måndagar och träffas första 
måndagen i månaden kl. 18.00.
Inneträffarna i Studiefrämjandets lokal Pilgatan 8  
i Västerås.  
Alla fågelintresserade tjejer är hjärtligt välkomna.  
Rapphönorna deltar även i VOF:s ordinarie utflykter. 

DECEMBER
Måndag 1/12
Duvor, spovar och storsnäppor.

JANUARI
Måndag 12/1
Genomgång av läten och rutter inför Artrallyt.

Lördag 24/1 Artrallyt
Vi åker ut när det ljusnar och är ute och skådar 
till kl 15. Då drar vi till Westerqwarn för att 
vara med på summering och prisutdelning.

FEBRUARI
Måndag 2/2 
Vi övar på läten för snart börjar fåglarna 
sjunga. 

MARS
Måndag 2/3
Vi pratar om ugglor och lär oss deras läten.

Örnräkningen vid Mälaren. 
Datum meddelas senare.
Kontaktperson:
Christina Bredin, 070 634 4120

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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Program lokala klubbar i Västmanland
Tid  Lokalförening Aktivitet Plats/Ansvarig

December
Tis 2 Arboga Månadsmöte Stadsbibliotekte kl 19
Lö 6 Hällefors Julbord Hammarns Värdshus
On 31 Hedströmsdalen Fågelårets sista dag. Norsa 10 - 12

Januari
Lö 10 Frövi Endagarsinventering. Startar 00:00 - 15:00
Tis 13 Arboga Månadsmöte Stadsbiblotekte kl 19
Sö 25 Arboga Stadsfågelräkning Kl 10

Februari
Tis 3 Arboga Årsmöte
To 5 Frövi Årsmöte Ansvarig Bosse Dahlström Museet, Frövifors
Lö 28 Hallstahammar Örnkoll Samling vid bron i Borgåsund.

Mars 
Tis 3 Arboga Månadsmöte Stadsbibliotekek kl 19. Förändringar i fågelfaunan  
   i norra Hjälmarstranden
 
Länkar till lokala klubbsidor	finns	under	menyn	Länkar	på:	www.birdlife.se/vof

I gamla skrifter kallas sidensvansen för en 
”omättlig” fågel och den ansågs vara ”en 
lat och trög sälle som åstadkommer något 
stort endast i ätandets konst”. Han äter 
dagligen lika mycket som han själv väger. 
Många gånger kan detta bli sidensvan-
sens stora olycka då en del av rönnbären 
den äter, med tiden blivit jästa. Detta 
resulterar i onyktra fåglar som på vingliga 
vingar lätt förolyckas eller faller offer för 
hökar eller katter.
Vill du att de ska komma till din matning 
kan du sätta upp halva äpplen i buskar 
eller småträd vid din fågelmatning. Med 
lite tur kan en mindre grupp sidensvansar 
stanna kvar en stor del av vintern.

Bär- och fruktätare med förkärlek för rönnbär
Det är nu på vintern som vi kan njuta av de vackra sidensvansarna. Först hör man deras 
silverklocksliknande ringande sirrrrr. Sen ser man den stora flocken på 50 och många fler. 
Sidensvansen hörde till de fåglar som förr infångades och sattes i bur.

Foto: Lennart Waara
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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. 

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

eller dygn.
8-10 bäddar, självhushåll.

Ring för mer info 
 072-242 3272

Program Daglediga

Vill du veta mer om dagledigas verksamhet, hör av dig till:
Bo Askerin  070 – 172 26 50  Britt Björkman  073 - 096 85 20
Göran Johansson   070-684 73 85 Sten-Ove Sandell  073-544 56 20
Ulla Stengärde  073-984 29 46  Erik Westman  073 - 023 85 90 
Lennart Urby  070 - 317 55 42
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Vi kommer under våren att varva inomhus-
träffar med utflykter. En längre resa planeras 
också under maj/juni, denna gång till svenska 
fjällen. Vi startar  den 15 januari med första 
inomhusträffen och slutar säsongen i slutet 
av maj.  Några av de teman som tas upp är 
vinterfåglar, matning, strömstare, siskor,  
spettar, ugglor med ugglelyssning i närområ-
det,  örnspaning med möjlighet till medverkan 
i den årliga örninventeringen och så vadare 
och  sångare längre fram i vår.
Ett detaljerat program skickas ut fortlöpande 

(med ca en månads framförhållning) via mail. 
Du kan också hitta information på VOF:s 
hemsida www.birdlife.se/vof. 
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Sedan 2011 har 22 st pilgrimsfalkungar 
satts ut i Västmanland. Men inga häck-
ningar ännu. 

I våras var förväntningarna stora att falk-
hanen CX från 2012 års utsättning skulle 
försöka häcka i lådan på Lantmännens silo. 
De infriades då CX i början på maj anlände 
till silon tillsammans med en omärkt 2K hona 
och en intensiv månad med uppvaktningar 
och parningsförsök inleddes. Tyvärr lyckades 
inte häckningen sannolikt beroende på för ung 
hona.
Samtidigt betydde detta att vi inte kunde ta 
emot nya ungar på Djäknebergstornet. Efter 
en del förfrågningar åtog sig Hedströmsdalens 
Ornitologiska Förening (HOF) att ta hand 
om årets kull. Rapport om denna utsättning 
och även utsättning på Djäkneberget, som 
blev nödvändig på grund av problem 
med Stockholmsfalkarna, finns i FIV 
2014-2-3.
Men dramatiken fortsatte. Ett dygn 
efter att buren på Djäkneberget 
öppnats så anföll CX den nyanlände, 
redan mobbade hanen och slog den 
till marken.  Omtöcknad fördes den 
till djursjukhuset i Strömsholm men 
utan åtgärd piggnade den till. 
Efter överläggningar med Nordens 
Ark  sattes den in i buren i Köping. 
Några dagar senare släpptes den ut 
för tredje gången. Där fanns re-
dan tre flygga falkar så det var lite 

problematiskt att skilja dem åt, men allmänna 
uppfattningen var att det gick bra för alla fyra. 
De två honorna på Djäkneberget lämnade så 
småningom buren, trots hanen CX uppvakt-
ning, och allt gick väl.

Sammanfattning
Vi hade tänkt oss att i lugn och ro få studera 
falkarnas häckningsbestyr men det blev en 
dramatisk och intressant säsong. Jag tror att 
även Nordens Ark fick lära sig lite nytt om 
falkarnas beteende. Vi hade bra kontakt. Även 
kontakten med HOF var värdefull. 
Lantmännens spannmålsmottagning i Norsa 
ska ha en eloge för att  de ställde sin bygg-
nad till förfogande under sju veckor för vår 
verksamhet. 

Text :Erik Westman

Pilgrimsfalkar 
2014

Den vackra men aggressiva CX hanen
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Ugglelyssnarveckan 2014
298 revirropande ugglor fördelade på 8 arter

Normalt hinner inte rovfåglar och rovdjur mm 
ta del av detta överflöd av smågnagare varför 
betestrycket från gnagarna mot vegetationen 
också blir mycket hårt.  Det slutar oftast i 
näringsbrist, sjukdom och död för större delen 
av gnagarpopulationen men också för ugglor, 
rovfåglar och rovdjur. Sedan börjar allt om 
igen och byggs upp till ett nytt toppår. 
Vi har noterat att dessa tidigare regelbundna 
cykler har minskat i sin regelbundenhet. Detta 
är intressant och viktigt att följa in i framtiden. 
Kan en gemensam ugglelyssnarvecka inom 
ett större område i landet hjälpa oss att följa 
förändringen? Jag vill påstå det!
2014 är 12.e året i följd som VOF arrangerar 
ugglelyssnarveckan, som genomfördes 15-23 
mars. En mild vinterperiod åtföljdes av en 
tidig vår. Redan sista veckan i februari var det 
flera plusgrader på dagarna, den lilla mängden 
snö som fanns smälte, vårfåglarna anlände i 
stora skaror och ugglorna var redan igång med 
ropandet. T.o.m hornugglor hördes på några 
lokaler från mitten av februari. 
När uggleveckan inleddes kom ett första 
bakslag i vårvädret. Det blev den första 
lyssnarveckan som inte snöhinder stoppade 
framkomligheten till avlägsna skogsområden, 
även om det föll 1 dm nysnö på onsdagen 

den 19/3. Tyvärr blir allt flera skogsbilvägar 
bommade vilket gör att inspirationen att ge sig 
ut har svalnat på några håll.  Rent vädermäs-
sigt var lyssnarförhållandena besvärliga med 
mycket blåst under de första fyra nätterna men 
blev istället mycket goda med vindstilla och 
fullmåne sista nätterna.
Ugglornas föda.
Ugglornas ropaktivitet styrs i hög grad av 
tillgången på föda. 2012 var ett bottenår i 
smågnagarpopulationen. Om allt skall följa 
tidigare erfarenheter skulle 2014 då vara andra 
uppgångsåret i innevarande smågnagarcykel. 
Vid den enklare smågnagarundersökning som 
varje år genomförs i Ramnäs blev resultatet 
av den gnagarinventeringen t.o.m. i nivå 
med fångsten under ett toppår. Inventeringen 
gjordes den 16/11 och i de två ha-ytorna 
fångades 59 djur i 50 fällor. Fällorna är av 
typ levandefångst. Vi kunde därmed se fram 
mot att 2014 skulle vara ett mycket bra andra 
uppgångsår. Senare under våren och framfö-
rallt sommaren visade skogslämmeln nära nog 
massvandring i åtminstone Skogslandet. Stora 
mängder skogslämlar hittades döda främst på 
skogsbilvägar. De som hade tamkatter fick 

Ugglorna står högt upp i näringskedjan 
och deras ropaktivitet ger oss indikatio-
ner på vad som kommer att ske i naturen 
under innevarande år men också kom-
mande år. Hög ropaktivitet hos ugglorna 
berättar att det föreligger god förekomst 
av smågnagare i markerna. Ugglorna, 
rovfåglarna och övriga rovdjur utnyttjar 
under dessa år främst smågnagare som 
födoresurs. Trycket mot övriga fåglar blir 
då betydligt mindre och även dessa får 
större möjligheter att lyckas med repro-
duktionen. 

F
o

to
 T

o
m

m
y 

N
o

r
d

s
tr

ö
m

slaguggla



15

Fåglar i Västmanland  nr 4,  2014

också ofta se skogslämlar i kattens käft. Den 
rika förekomsten av dessa lämlar bör ha varit 
mycket positivt för ugglorna.  
Resultat
Inventeringen följde den metod och genom-
förande som använts de föregående åren. Re-
sultaten från de tre senaste årens ugglelyssnar-
veckor i landskapet visar på ett pedagogiskt 
sätt hur ugglepopulationen förstärks under en 
cykel. 
2012 räknades 170 ugglerevir, 2013 hittades 
också 170 revir och 2014 nästan 300 revir-
ropande ugglor. Om vi hade haft ett större 
deltagande i viktiga uggleområden som Sala, 
Västerås och Lindesberg skulle skillnaden 
mellan åren bli ännu större och resultatet 
komma än närmare verkligheten.
Den tidiga våren 2014 bör ha påverkat häck-
ningsstarten och därmed ropaktiviteten under 
ugglelyssnarveckan hos arter som berguv och 
kattuggla, kanske också för flera arter. Som 
exempel kan nämnas att ruvande pärlugglor 
hittades i Surahammars kn under just lyssnar-
veckan. Totalt registrerades 290 revirropande 
ugglor fördelade på 8 arter. 

Berguv: Endast 6 ropande uvar hördes under 
veckan. Samtliga satt i urbana miljöer. Artens 
fortsatta minskning i landskapet har upp-
märksammats under tidigare lyssnarveckor 
och trenden förändrar inte bilden från årets 
lyssnarvecka. Vad beror det på att berguven 
åter är en stor sällsynthet i landskapet? 
Lappuggla: Årets lappugglor utgjordes av 
hörda fåglar. Det kan tolkas så att också större 

gnagare såsom vattensork hade ett uppgångsår 
som liknade de små gnagarna och mössens. 
Vattensorken är ett mycket viktigt bytesdjur 
och en viktig förutsättning för att våra större 
ugglor skall skrida till häckning. Lappugglan 
är mer ropaktiv senare på våren och fångas 
därför inte in så lätt i den här inventeringen. 
Liksom de två föregående åren noterades 
lappuggla i fem av landskapets kommuner 
men finns idag sannolikt i det dubbla anta-
let. De två föregående åren då lika många 
lappugglor noterades utgjorde de flesta fåglar 
av sedda födosökande fåglar.
Slaguggla: 26 ropande slagugglor visar att 
arten fortsätter att förstärka populationen i 
landskapet. Det är det största antalet hörda 
slagugglor under uggleveckan under ett andra 
uppgångsår. Slagugglorna sprider sig på 
bred front i de båda regioner Bergslagen och 
Skogslandet. Arten är dock fortfarande relativt 
ovanlig i landskapet västra delar. Nämnvärt är 
att från landskapet slaguggletätaste kommun 
Sala, fanns inte några fågelintresserade ute 
och lyssnade i slagugglereviren. Det är därför 
fortfarande omöjligt att bedöma slagugglepo-
pulationens storlek i landskapet.
Hökuggla: Endast en hökuggla hörd under 
veckan och det var i Skinnskattebergs kom-
mun. De många hökugglor som höll vinter-
revir i landskapet lämnade sina områden innan 
lyssnarveckan.

Pärluggla: Även för pärlugglan är antal 
revirropande hanar som rapporterats på en 
hög nivå för att vara andra uppgångsåret i 
gnagarcykeln. Det finns dock indikationer från 
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lyssningarna i Surahammar på att pärlugglor-
na flyttade runt under vårvintern och så också 
under lyssnarveckan, dubbelräkning är därför 
inte uteslutet i några fall. Några pärlugglor 
hördes nämligen bara en natt vid samma lokal. 
Vi noterade tidigare under vintern/våren att 
etablering av slaguggla innebar att pärlugg-
lan tystnade eller förflyttade sig bort från sitt 
område. Än tydligare blev det under häck-
ningsperioden när vi hittade ruvande honor i 
holkar där inte någon hane hade hörts tidigare. 
Kan det vara så att slagugglorna stökar till 
livsstrategin för pärlugglorna?  
Sparvuggla: Hos vår minsta uggla noterades 
oväntat få ropande fåglar. Att resultatet under 
veckan också avspeglar verkligheten stärks 
av en studie som genomfördes i Surahammars 
kommun. Där eftersöktes sparvugglor vid 
tidigare kända revir men med nedslående re-
sultat. Även året innan gjordes samma studie i 
samma områden med samma resultat. 

Det visar att under gnagarfattiga år som det 
var 2012 med utflyttade och döda sparvugg-
lor som följd räcker det inte med ett första 
uppgångsår för att återställa populationen. 
2014 är ett mycket bättre gnagarår vilket bör 
innebära bättre möjligheter till häckningar för 
sparvugglorna och därmed flera sparvugglor i 
våra skogar igen våren 2015. 2014 noterades 
sparvugglor i åtta kommuner. Jag tror att arten 
finns som häckfågel i samtliga landskapets 
kommuner under bra gnagarår.
Hornuggla: Årets mest oväntade resultat un-
der lyssnarveckan var antalet hörda hornugg-
lor. Hela 32 hörda hornugglor överträffas bara 

av toppåren 2003 och 2006. Hornuggla hördes 
ropa från hela 10 kommuner i landskapet, 
vilket inte ens har inträffat under toppår. 
Eftersom hornugglan är en duktig flygare 
och flyttar långa sträckor mellan åren för att 
finna bra födobetingelser, är den tidiga våren 
2014 anledning till det stora antalet ropande 
hornugglor redan under ugglelyssnarveckan.
Kattuggla: I framför allt Mälardalen kan 
kattugglorna redan påbörjat häckningen och är 
i sådant fall inte lika ropaktiva. Skinnskatte-
berg ståtar även i år med flest antal registre-
rade kattugglerevir. Noterbart är den relativt 
svaga fluktuationen i antalet revirhävdande 
kattugglor mellan åren. Kattugglan har stude-
rats mer ingående endast de fyra senaste åren 
i Skinnskatteberg med 20 ropande hanar 2011, 
31 ropande 2012, 18 ropande 2013 och 26 
ropande 2014. Från Surahammar, som också 
genomfört en kontinuitet i lyssnandet efter 
revirropande kattugglor, visas inte samma bild 
utan än långt större fluktuation mellan åren. 
Kattugglan som enda uggla med förekomst 
året runt i kulturlandskapet och i våra större 
tätorter behöver uppmärksammas mer. 

Ett stort tack till alla ugglelyssnare som 
var ute under veckan och rapporterade sina 
fynd. Ett extra tack till kontaktpersonerna i 
varje kommun som hjälpte till med lokalkor-
rigeringar och bedömning av fynden.
Det vi alla hjälps åt med under ugglelyssnar-
veckan kanske kan vara en metod som kan 
användas för värdefull miljöövervakning in i 
framtiden. 

Sören Larsson  
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 Berguv Sparvuggla Kattuggla Slaguggla Lappuggla Hornuggla Pärluggla Hökuggla 
          
Ljusnarsberg             
Hällefors    5  1    3 3 
Nora    11      1 11  
Lindesberg   1 8      1 9  
Arboga   2 3      1 
  
Skinnskatteberg   10 26 7    5 14  
Köping   2 13  2    1 12  
Fagersta    1  1    3 4  
Norberg   2 4 4    3 8
  
Surahammar   6 11 5    10 25  
Hallstahammar   6 13         
Sala          1  
Västerås   2 9 6    4 3  
Kungsör             
Totalt 6 31 104 26 8 32 90 1

Uggleveckan 2014

EuroBirdwatch – en fågelfest
Det var 21:e gången som EuroBirdwatch ar-
rangerades och fågelskådare i hela Europa var 
ute och skådade för att sedan rapportera sina 
observationer. Evenemanget uppmärksammar 
den stora strömmen av flyttfåglar från Europa 
till övervintringsplatserna i Afrika. För många 
fåglar är det en ofattbart lång resa på många 
100 mil med många faror.
Vårt rapporteringssystem Svalan bekräftar 
att det var fantastiska fågeldagar. Närmare 2 
miljoner fågelindivider registrerades i Svalan 
undr helgen 4-5 oktober.  Tajgasångare, som 
fångades för första gången 1963 i Sverige är 
numera en självklarhet under höststräcket i 
Sverige. Den rapporterades från mer än hälf-
ten av alla rapportområden i Sverige under 
EuroBirdwatch. I vårt landskap från Hällefors 
och Arboga.
I Västmanland var skådare i farten på många 

Vid Naturskolan stod Eva-Britt Berglund, Karin 
Norén och Ulla-Britt Östholm från Rapphönan och 
försåg besökarna med dekaler, pins och trycksaker.

ställen. I Västerås hade VOF och Naturskolan 
traditionsenligt ett gemensamt arrangemang 
med guidning, tipspromenad och arträkning 
från tornet. Det blev 68 arter. 
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Vid mitten av 1960-talet bosatte sig tidnings-
mannen och journalisten vid Nerikes Allehan-
da, Sture Roseen, i en gammal bergsmansgård 
i direkt anknytning till Järle Hammar, alltså i 
landskapet Västmanland i den del som hör till 
Örebro län och Nora kommun.
Med kvarnen och naturen där som utgångs-
punkt skildrar han i 38 korta artiklar möten 
med djur och fåglar, insekter och inte minst 
blommor. Mycket av det som skildras har sina 
rötter i Närke och kring Örebro. Tyngdpunk-
ten i boken ligger mot den botaniska sidan 
med initierade beskrivningar av Tivedens röda 
näckrosor, av den oansenliga orkidén skogs-
frun, av spikklubba, av sprängört och inte 
minst av den i sjön Väringen massväxande 
sjögullet. När det gäller sjögullet är Roseen 
optimistisk. Han tror att växten som han säger 
skall hitta sin nisch och begränsa sig själv. 
Idag har sjögullet nått Mälaren och bekämpas 
på olika sätt för att inte kväva vattnet helt.
Men även vi som är mer fågelintresserade kan 
få en del intressanta upplysningar i boken. 
Det gäller till exempel kapitlet om berguv där 
Roseen redovisar flera äldre häckplatser för 
berguv i Noratrakten. Han redovisar också 
uppgifter om häckningar av strömstare i Järle 
och om förekomsten av kungsfiskare i ån. 
Intressant nog nämner han inte alls förekomst 
av forsärla vid Järle. Jag kan inte tolka det 
som annat än att forsärlan ännu inte nått Järle 
under sent 1960-tal. 
Ett kapitel handlar om försöket att rädda en 
trafikskadad fjälluggla av ett antal medicinska 
experter i Örebro. Att den biologiska aktivi-
teten i och runt Örebro var livlig och startade 
tidigt framgår tydligt i boken. I ett av bokens 

avslutande kapitel ges en kortfattad beskriv-
ning kring hur Oset kom att bli naturskyddat 
både genom privata initiativ och senare genom 
länsstyrelsens agerande.
Boken avslutas med ett vänporträtt av Erik 
Rosenberg, till vilken boken också är tilläg-
nad. Meningen var att boken skulle dediceras 
till Erik Rosenberg på hans 70-årsdag den 
17 augusti 1972. Men Erik kom aldrig att få 
uppleva sin sjuttioårsdag. Han dog lugnt och 
stilla den 20 december 1971. Han hade då 
varit sjuklig de senaste 14 åren, säkerligen 
som en följd av att han knappast sparade sin 
kropp och sina krafter under sina intensiva 
fågelstudier. 
Sture Roseen daterade sin bok ”Järle Ham-
mar i januari 1972”. Ett halvår senare var 
han själv död. Jag hoppas han fick se boken 
i tryck innan han avled. För illustrationerna i 
boken svarade Gunnar Brusewitz och boken 
gavs ut i samarbete mellan Litteraturfrämjan-
det och förlaget Rabén & Sjögren. Idag får 
du om du vill läsa den gå till biblioteket eller 
leta på loppis eller antikvariat. Själv fick jag 
tag i min bok nere vid ett bokloppis vid Nora 
järnvägsstation.

Omläsningen

Året vid kvarnforsen

Text: Gunnar Lignell
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Bostadsbrist för pärlugglorna

Träd tillåts i detta skogsbruk inte växa till rätt 
storlek för att sådana hål ska kunna byg-
gas. Det skapar helt enkelt bostadsbrist för 
pärlugglorna.
Detta vill vi kompensera genom att skapa 
konstgjorde bohålor, sätta upp holkar helt 
enkelt. Inom projektet har vi cirka 200 holkar 
uppsatta i norra delen av Köpings kommun 
och i Skinnskattebergs kommun, fördelade 

Text & foto: Daniel Brehmer

på cirka 10 rundor. Omkring 20 personer är 
engagerade i projektet.
Varje höst städas holkarna och renoveras eller 
byts ut vid behov så de är redo inför vinterns 
parbildning. Varje vår kontrolleras holkarna. 
Med spänd förväntan hoppas man få se en 
hona titta ut ur en holk, redo för häckning. 
Vid upptäckt häckning ringmärks ungar och 
eventuellt honan.

Inom Hedströmsdalens Ornitologiska 
Förening  bedrivs ett pärluggleprojekt. 
Syftet med projektet är att ge pärlugglorna 
ökade möjligheter att häcka i våra skogar. 
Pärlugglan häckar i hål, ofta gamla hack-
spettsbon. Tillgången på sådana naturliga 
bohålor minskar i takt med det ökande och 
intensifierade skogsbruket. 
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Fredag  26:e September
Vi samlades på Vallby Friluftsmuseums par-
kering kl 13:00 för vidare färd mot Örskär. En 
bil hade åkt redan på morgonen och vid 16:30 
möttes vi alla vid Örskärssund där vi värmde 
oss med kaffe, smörgås och lite fågel i väntan 
på att passbåten skulle anlända och ta oss över 
till ön.
På grund av hård sjö fick vi ta oss över i en 
liten öppen båt i två omgångar. Det gick bra 
även om några av oss blev lite blöta. 
Vi promenerade sedan upp till fyren och vand-
rarhemmet där vi installerade oss och vår cice-
ron Niclas lagade mat åt oss och nattfjärilarna. 
Sen gick vi igenom morgondagen och  kollade 
väderleksprognoserna i den mån vi hittade 
någon täckning till våra mobiltelefoner.
Hård västlig vind var inte det optimala vädret, 
men nu var vi där och det var bara att gilla lä-
get och ställa klockorna på 05:00 för att hinna 
fixa matsäck och frukost. När solen gick upp 
skulle vi vara på plats vid fyren.
Lördag 27:e September
Planen för dagen var att börja med sträckskåd-
ning vid fyren och vid 05:00 gick vi upp och 
började förbereda oss. Det svåraste visade sig 
vara att hitta en lämplig plats i lä för oss alla, 
men det gick bra att söka skydd bakom några 
gamla militärbaracker och börja spana.

Ganska gott om trut och mås som födosökte, 
men ingen direkt fart på sträckande fågel. 
Med tanke på att det blåste 23 m/sek så drev 
de väl utåt och en och annan lom lyckades vi 
upptäcka långt ut. 
Efter en ganska kort tid så kom också dagens 
första labb förbi och gav sig på de födosökan-
de trutarna. En av två som höll sig stationära 
där under hela morgonpasset till förtret för all 
vitfågel.
Småskrake, bergand, alfågel, tobisgrisslor 
och en sillgrissla stretade på i motvinden och 
sträckte in mot land.
Vid 09:30 var vi ganska nöjda i blåsten och 
gick in för att koka lite mer kaffe. Vi samlas 
i ett av rummen och diskuterar och studerar 
olika labbar och hur man skiljer dem åt, när 
Nicklas plötsligt skriker fjällvråk och utanför 
fönstret sitter den. Bara några meter ifrån oss.
Efter att vi laddat batterierna delade vi upp oss 
i smågrupper och gick runt på ön för att leta 
tättingar. Det var ganska gott om kungsfågel 
och en del meståg samt lite korsnäbb, men 
några större mängder var det inte att tala om. 
Med tanke på vinden var det väl inte så kon-
stigt och inga östliga gäster som vi hoppats på.
Det mest spännande blev annars en enmansex-
kursion i en förmodad tom kohage som inte 
visade sig vara tom och tjuren inte verkade 

Höstskådning på Örskär

Text & foto: 
Johan Karlsson
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uppskatta besök, vilket gjorde att underteck-
nad fick ta en ofrivillig löprunda ut ur hagen.
Bortsett från vinden hade vi riktigt vackert 
väder och på läsidan av ön kunde vi verkligen 
njuta i solen.
På eftermiddagen återupptog vi sträckskåd-
ningen och några av oss besteg fyren och 
skådade därifrån. 
De två labbarna var kvar och vitfågeln lika så, 
vilket gav oss ovana kustskådare tillfälle att 
bekanta oss med kustlabbens jizz och öva upp 
vår upptäckarförmåga.
Middagen intogs sedan i stugvärmen, och 
kvällen avslutades med ett blåbandat ordens-
fly som Niclas lyckats hitta i ett av alla fjärils-
beten.
Söndag 28/9
Båten tillbaka till Gräsö gick först 14:30 så 
vi hade ganska gott om tid för skådning även 
denna dag, vilket gjorde att de flesta av oss 
gick upp lika tidigt igen och var på plats vid 
fyren innan solen gick upp.
Vinden var inte alls lika kraftig som på 
lördagen, vilket också märktes på framförallt 
labbsträcket som var ganska bra. Det första 
vi hittade var lättare i flykten och mer bröstig 
än kustlabbarna från gårdagen och på relativt 
nära håll, men innan vår labbexpert hade 
kommit på plats var den tyvärr för långt ut. 
Den fick gå som obestämd, men med stark 
misstanke på fjällabb.

Sen kom kustlabb efter kustlabb förbi och 
en del lom och alkor också. Nu började vi så 
smått hoppas på den utlovade bredstjärtade 
labben. 3 st hade sträckt söderut från Rödkal-
len i Bottenviken morgonen innan och de 
borde rimligtvis kunna nå norra Roslagen idag 
på morgonen.
Under en lite lugnare period utbrast jag att nu 
vore det snart dags för en labb igen, varvid 
svaret kom omedelbart från Niclas att han 
hade en i tuben. Det kan vara en storlabb.
Spänningen steg och vi hjälptes åt att rikta in 
våra kikare så att alla fick in den, och när den 
kom närmare så artbestämdes den till Bred-
stjärtad labb. Nu kunde Niclas pusta ut. Han 
höll sitt löfte och levererade en ”Brelle”.
Även tättingarna var mer aktiva under 
söndagen och då framförallt större korsnäbb 
som flög fram och tillbaka runt oss vid fyren. 
Skärpiplärkor, ängspiplärkor och till och med 
två forsärlor.
Resten av dagen gick åt till att packa och 
städa, men lite tättingsletande hann vi också 
med. Framförallt en smackande och skulkande 
liten sak strax utanför vandrarhemmet fångade 
vår uppmärksamhet, men vi lyckades aldrig 
hitta den.
Jag tror att det rörde sig om en svarthätta, men 
man kan väl inte helt släppa att det kan ha 
varit en brunsångare.
70 arter fick vi se eller höra på ön under våra 
två dagar.
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Redan under 1920-talet bedrevs 
organiserad ringmärkningsverk-
samhet i Västmanland av några 
entusiaster. En av dessa var stads-
ombudsmannen Ragnar Tenow. 
Han var född i Karlstad år 1885, 
flyttade till Västerås 1913 och 
började antagligen kort tid efter 
det att han kommit till Västerås att 
ringmärka fåglar. Ringarna rekvi-
rerades från Naturhistoriska Mu-
séet i Göteborg. I ett brev daterat 
den 29 april 1926 från professor 
L.A. Jägerskiöld förtecknas 206 
översända ringar av 5 olika ringty-
per att användas under våren och 
sommarens märkning. 
Det är en av dessa ringar, D1266, avsedda för 
som det står i brevet för ”Fiskmåsar, storspo-
var, kärrhökar”, som kommer att få en mycket 
speciell betydelse. Ragnar Tenow märkte en 
del själv, men delegerade också ut en del av 
ringmärkningsarbetet. En av dem som fått för-
troendet att ringmärka var Gottfrid Lindberg i 
Strömsholm.
Den 4 juli 1926 var en klar och fin söndags-
morgon. Gottfrid tog sin stövartik med sig och 
gick ner mot Hamraviken söder om gården 
Strömsvik i Strömsholm. En storspov varnade 
enträget hela tiden och Gottfrid anade att 
det fanns storspovsungar i närheten. Hunden 
nosade upp en av dem och den ringmärktes, 
noterades i journalen och lades tillbaka på 
marken. Föga anade Gottfrid att den fågel 
han nyss satt en ring på, länge skulle vara den 
äldsta kända fågeln i världen och i landet.
Drygt 30 år senare ger sig en annan herre ut på 
en promenad, nu dock inte med en ringmär-
kartång, utan med ett gevär på axeln. Mannen, 
vars namn är okänt, bor i Norfolk uppe vid 

en plats som heter Blakeney Point alldeles 
vid Nordsjön. Det är den 25 januari 1958 och 
mannen ämnar skjuta övervintrande fågel 
vid kusten. En av de fåglar han skjuter denna 
dag visar sig ha en sliten ring kring benet. 
På något sätt förstår jägaren att det kan vara 
intressant med denna ring och skickar ringen 
med benet till British Museums naturhisto-
riska avdelning.
Därefter vidtar en korrespondens mellan 
London och Göteborg kring fyndet med ett 
första meddelande den 26 februari 1958 från 
London. I det kortfattade brevet redovisas 
översiktligt omständigheterna kring fyndet, 
bland annat att fågeln hittats som död. 
Den 4 mars 1958 svarar Göteborg med detal-
jerade data kring märkningen och med den 
anmärkningen att detta återfynd torde vara 
den hittills äldsta ringmärkta fågeln i världen. 
Upphittaren hade bett att få behålla ringen, 
men från Göteborgs sida tycker man att en 
sådan gammal ring snarast hör hemma på 
British Museum eller på Göteborgs Naturhis-
toriska museum.

Rekordgammal storspov 
ringmärktes i Västmanland

Text: Gunnar Lignell
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Den 28 mars svarar London entusiastiskt över 
återfyndet och skriver att Göteborgsmuséet 
absolut skall behålla ringen i sina samlingar. 
Ett drygt år senare är fyndet av den gamla 
storspoven rapporterad i Göteborgs musei års-
tryck 1959. Jag citerar direkt ur denna källa; 
”Ett intressant återfynd från England utgör 
storspoven D.1266, som uppnått en ålder av 
icke mindre än nära 32 år. Denna storspov 
märktes vid Strömsholm, Strömsvik, Västman-
land den 4:7 1926 av herr R. Tenow, Västerås, 
och sköts vid Blakeney Point på nordkusten 
av Norfolk i England den 25:1 1959 (fel årtal, 
min anm). Storspoven var i utmärkt kondi-
tion och fullt livskraftig. Tars och fot finns på 
British Museum i London. Den insända ringen 
var starkt sliten men samtliga siffror tydligt 
läsbara. Ifrågavarande storspov, märkt med 
ringen Museum Göteborg Sweden D. 1266, 
är sannolikt den äldsta i världen återfunna 
ringmärkta fågeln.”
I den ringmärkningsjournal för 1926 som 
finns i Göteborg över ”i trakten av Västerås 
märkta fåglar” finns en uppgift för just ring D. 
1266, ”märkt av L-g”. I en skrivelse upprättad 
av Ragnar Tenow, och som jag i form av en 
kopia fått av hans son Olle Tenow i Uppsala, 
framgår att Ragnar överlämnade fyra ringar i 
D-serien (D.1265-D.1268) till Gottfrid Lind-
berg i Strömsholm.
En som uppfattade och hade läst årstrycket 
från Göteborgs Naturhistoriska Museum, 
var dåvarande lektorn i biologi vid Västerås 
högre allmänna läroverk, Bertil Walldén. 
Västmanlands läns tidning hade i en artikel 
efterlyst en G Lundberg som märkare av 
fågeln. Bertil Walldén, som var en nitisk själ, 
gjorde efterforskningar i Strömsholm och fick 
genom äldre boende där reda på att G Lund-
berg i själva verket hette Gottfrid Lindberg. 
Fram till 1934 hade Gottfrid Lindberg varit 
bosatt i Borgåsund, men hade sedan flyttat till 
Karlskoga. Vid Walldéns kontakt med honom 
var han fyllda 75 år, men kom mycket väl 
ihåg omständigheterna kring märkningen av 
storspoven vid Strömsvik för 34 år sedan.

Hur gammal den här storspoven slutligen 
skulle ha blivit, om den inte hade skjutits i 
England 31 år och 6 månader efter märkning-
en kan vi naturligtvis aldrig få veta. Länge var 
denna storspov den äldsta kända ringmärkta 
fågeln i världen. 
När storspoven i Strömsholm märktes hade 
ringmärkning i Sverige skett i 15 år. Sedan 
återfyndet i januari 1958 har antalet märkta 
fåglar i Sverige ökat dramatiskt. Kunskaperna 
om fågelflyttning och inte minst överlevnad 
för märkta fåglar har hela tiden ökat. Det 
internationella utbytet mellan ringmärkande 
nationer har också gjort att data om äldre åter-
fynd har ökat markant. Vår västmanländska 
storspov är numera detroniserad som världens 
äldsta vilda ringmärkta fågel. 
Havsfåglar är den grupp av fåglar som har den 
högsta noterade åldern. Den äldsta kända vilda 
fågeln i världen är en kungsalbatross i Nya 
Zeeland som blev minst 58 år gammal. Euro-
pas hittills äldsta fågel anses vara en mindre 
lira som ringmärktes som häckfågel 1957 och 
kontrollerades senast år 2002 i samma koloni. 
Ringen hade då bytts ut två gånger under 
dessa närmare 45 åren. 
I Sverige är det framförallt sillgrisslor som har 
tendens att nå höga åldrar och det finns en hel 
del återfynd av sillgrisslor över 30 år gamla. 
Den äldsta svenskmärkta fågeln är hittills, så 
vitt jag känner till, en sillgrissla som kontrol-
lerades levande på häckplatsen år 2008 vid 42 
år och 10 månaders ålder. 
I Sverige har även en kungsörn uppnått den 
imponerande åldern 32 år. Ringslitage är ett 
stort problem när fåglarna blir riktigt gamla, 
men även här pågår en utveckling för att 
förbättra ringarna. Ju fler år som går och ju 
fler fåglar som märks kommer nog att på sikt 
att innebära att nya åldersrekord kommer att 
noteras för många olika arter.

Tryckta källor finns på sid. 29
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VÄSTERÅS KOMMUN
Ekliden 
Klassisk parkmatning vid IOGT-NTO:s som-
margård. Här är det finkarna som dominerar. 
Grönfink, domherre och stenknäck är frek-
venta besökare. Övervintrande bofinkar och 
bergfinkar brukar också hålla till här. En och 
annan fasan hittar också hit och nötskrikor 
brukar hålla till i buskarna runt om. 
Matningen sköts av Daniel Green på Bird 
Safari Sweden som ibland kan ha betalande 
kunder som vill vara ensamma på plats vilket 
vi ber dig respektera. 
Lokal på Svalan: Ekliden, Skerike 
Hitta hit: Från norrleden tar man Skultuna-
vägen norrut 600 m förbi Billsta. Där husen 
slutar går en liten väg in till vänster. (Skyltad 
Ekliden med ett IOGT-NTO märke.) Följ 
vägen till parkeringen vid gården och gå sedan 
runt det första huset.  
Matningen ligger längst upp i högra hörnet av 
tomten intill en stor björk.
 
Hagabergsmatningen
En stadsnära skogsmatning i Hagabergskogen 
mellan Västra sjukhuset och Norrleden. Här är 
mesar, nötväcka och större hackspett frekventa 
besökare. Lite glesare mellan besöken är det 
för domherrar och bofink. 
Matningen sköts av Johan Karlsson med hjälp 
av Förskoleklassbarn på Hagabergsskolan
Lokal på Svalan: Erikslund
Hitta hit: Från rondellen vid ICA Maxi åker 
man in mot Västra sjukhuset. Ta Hörntorpsvä-
gen runt hela sjukhuset. HELA sjukhuset förbi 

alla villor och radhus. När man kommer runt 
finns två parkeringar. Parkera vid den sista 
och gå tillbaka till den första. Från den första 
parkeringen leder en ganska liten stig upp i 
skogen. Följ stigen c:a 200 meter förbi en stig-
korsning vid 2 fågelholkar och en rektangulär 
sten 25-50 meter efter korsningen strax efter 
en gul romb på ett träd finns en liten stig åt 
vänster som tar dig till matningen som ligger 
strax bakom en bergknalle.
Om du kommer till ett kärr på höger sida har 
du gått för långt.
 
HALLSTAHAMMARS KOMMUN
Vretbacken
Strax norr om Hallstahammar i äppelträd vid 
hus. Matningen består av stora fröautomater 
och oftast späckklumpar fastsatta på träden 
och drivs av de boende i Vretbacken. Här 
hittar man skogsmesar, hackspettar, gråspet 
ibland, trädkrypare och kungsfågel.
Lokal på Svalan: Vretbacken
Hitta hit: Från länsväg 555 mellan Västerås 
och Hallstahammar åker man in mot Ekeby 
strax innan man kommer in mot Hallstaham-
mar. Efter lite mer än 6 km kommer man till 
en skarp kurva med postlådor och en väg åt 
höger. Man parkerar förslagsvis strax ovanför 
korsningen eller vid skolan (första huset på 
vänster sida på vägen). Fortsätter man vägen 
in ser man snart matningen rakt fram vid en 
liten inäga.

Rönningstorp
Granskogsmatning vid Hallstahammars 
scoutkårs torp. Matningen består av en stor 

Vintermatningsguide
Vintermatning vara det som en gång födde Johan Karlssons fågelintresse då han som barn 
satt hemma i sin mormors kök och studerade småfåglarna som flög fram och tillbaka till 
fågelbordet. Han startar nu upp en guide med beskrivning av olika matningar runt om i 
Västmanland som han kommer att underhålla och uppdatera under hela vintern och inför 
kommande vintrar. Den kommer att finnas som PDF-dokument på vår facebookgrupp 
Fåglar i Västmanland och under rubriken lokaler på Hemsidan.
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fröautomat och 
ibland lite späck. 
Här hittar man 
de vanligaste 
skogsmesarna, 
trädkrypare och 
nötskrika.
Matningen drivs 
av Hallstaham-
mars scoutkår 
med lite hjälp av 
lokala skådare.

Lokal på Svalan: Långron 
Hitta hit: Från länsväg 555 mellan Västerås 
och Hallstahammar svänger man av mot 
Långron någon kilometer efter kommungrän-
sen. Efter några kilometer går vägen i kanten 
av åker följt av två skarpa kurvor. I den andra 
går en liten stig/väg inåt vänster. Ställ bilen 
där eller möjligen vid den lilla vägen som 
går inåt höger i kurvan innan. Följ stigen i 
skogskanten. Matningen ligger uppe i skogen 
bakom det första huset, ganska nära en stor 
sten.

FAGERSTA KOMMUN
Semla
En intressant och av fåglar välbesökt matning 
på en ö mellan Kolbäcksån och Strömsholms 
kanal. Gott om lövträd gör att här finns 
mycket hackspett och goda möjligheter att se 
större, mindre och gråspett. Stjärtmes, mesar, 
nötväckor är frekventa besökare och i ån finns 
stor chans att hitta strömstare.
Matningen sköts av naturskyddsföreningen i 
Fagersta.
Lokal på Svalan: Semla
Hitta hit: Från Väg 68/69 mellan Fagersta 
och Norberg strax norr om Fagersta tar man 
österut mot Söderbärke och följer väg 739 c:a 
350 meter. Ta sedan vänster mot Semla och 
följ Ulvsbovägen tills du kommer till 3 broar 
över ån och kanalen. Matningen ligger mellan 
några hus på höger sida efter första bron. 

SALA KOMMUN
Skillberg 
En stor skogsmatning och Västmanlands 
bästa ställe att se nötkråka. Matningen har alla 
skogsmesar och bra med hackspett. Här finns 
goda möjligheter att få se större och mindre 
hackspett, gröngöling, spillkråka och gråspett. 
Matningen ligger i kanten av ett hygge, med 
bra ljusinsläpp, så vill du fotografera fåglar 
är förutsättningarna goda för bra ljus och gott 
om fågel.
Matningen sköts av Daniel Green på Bird 
Safari Sweden som ibland kan ha betalande 
kunder som vill vara ensamma på plats vilket 
vi ber er respektera.
Lokal på Svalan: Skillberg
Hitta hit: Från Västerås åker man norrut förbi 
Skultuna och Svanå mot Västerfärnebo på väg 
681. Efter Rörbosjön fortsätter man norrut 
förbi Fläcksjön som ligger på höger sida. 
På vänster sida är breda brandgator skapade 
och strax efter några planteringar av asp och 
björk passerar man ett hygge och sen finns en 
remsa med skog kvar mellan vägen och hyg-
get. Där den slutar hittar man en vändplan för 
skogsmaskiner på vänster sida där man kan 
parkera och följa skogsmaskinspåret 200 me-
ter upp till andra sidan hygget där matningen 
finns.
Från Västerfärnebo tar man Gärdsbovägen 
mot Skultuna och följer den c:a 8 km söderut 
förbi Öjesjövägen vid Skillberg och hittar 
sedan ovan nämnda vändplats på höger sida.
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En sådan skog måste skyddas så nu föreslår vi 
i Västmanlands Ornitologiska förening(VOF) 
att Sveaskog som äger skogen avsätter den till 
naturskydd. Sveaskog inrättar ca 20 % av sin 
skog till naturskydd och Slagårda är en skog 
som bör skyddas inte minst på grund av de 
höga fågelvärdena. Västmanlands ornitologis-
ka förening föreslår att Sveaskog inte utövar 
skogsbruk i den markerade zonen på kartan, 
där fågellivet och rekreationsvärdena är höga.
Sedan år 2000 har lappugglan varit årlig i 
området och under flera av de senaste fjorton 
åren har häckning skett av 1-2 par. Området är 
beläget på en av artens sydligaste säkra utpos-
ter i landet och mycket viktig för spridning av 
lappugglan i Svealand. Tack vare att skogen 
är intakt så är häckningsförhållandena goda 
inte minst för att naturliga risbon av ormvråk 

och duvhök finns på lokalen. Boplatser som 
lappugglan utnyttjar, även konstgjorda platt-
formar finns uppsatta i skogen. 
Den täta omgivande skogen och öppna partier 
med bra jaktmarker gör platsen idealisk för 
lappugglan. Skogsavverkning skulle hota 
arten och även andra skogsarter som häckar 
eller är regelbundna i området som duvhök, 
bivråk, tretåig hackspett, mindre hackspett, 
orre, tjäder och järpe. Andra ugglearter som 
ofta noteras under häckningstid i skogen är 
kattuggla, slaguggla, pärluggla, sparvuggla 
och hornuggla. 
Boträd i sammanhängande skog är nödvändig 
för många av arterna. I området finns även 
äldre barrskog, sumpskog och partier med löv-
skog, bland annat ekar. Lodjur ses regelbundet 

Skydda skogen vid Slagårda nu!

Text och foto: Torbjörn Hegedüs Slagårdas stora äng med omgivande skogsmark. 
Sedan 2007 har Västmanlands ornitologiska  
förening arbetat för att freda ugglornas skog. 

Skogen norr om Slagårda framstår nu som en skogsoas i ett hårt brukat skogslandskap 
i Västerås kommun. Åker man den ca 1 mil långa grusvägen från Slagårda mot norr till 
korsningen vid Ramnäsvägen så sticker Slagårda ut som det område som har en riktig 
skog. En skog som är rik på fågelarter och som har en stor öppen äng där lappugglan  
jagar.



27

Fåglar i Västmanland  nr 4,  2014

och det är även en lokal för den sällsynta 
bombmurklan.
Från år 2000 och fram till idag har tusentals 
fågelskådare från både Sverige och från hela 
Europa besökt Slagårda för att se och fotogra-
fera jagande lappugglor. Det är både spontana 
besök men även organiserade naturresor inte 
minst från England. Områdets täta samman-
hängande skog utan kalhyggen och med ett 
rikt fågelliv har varit mycket uppskattat av de 
många besökarna. 
Det bör även skapas en informationsplats 
vid den stora ängen som berättar om områ-
dets naturvärden för de många besökarna. 
Under 2014 utsåg Världsnaturfonden WWF 
området till Västmanlands svenska pärla i 
den årliga omröstningen, där en jury plockar 
fram skyddsvärda områden i hela Sverige som 
sedan allmänheten får rösta på.
VOF föreslår naturvård på det markerade 
området som då även omfattar stora arealer 

av inägomark. När det gäller skötsel 
av ängsmarken finns möjlighet till 
gemensamma insatser i samarbete 
med VOF.

Nu berättar vi om lappugglans förekomst i området, 
men dölj era observationer av arten när ni rap-
porterar på artportalen. För att visa hänsyn för vår 
stora uggla. Lappuggla i Slagårda.

På  kartan har vi ritat in området vi före-
slår att Sveaskog avsätter till naturvård. 

Fakta om lappugglan

Lappugglan är en av Sveriges 
största ugglor. Längden är 60-70 
cm och vingspannet 135-160 
cm. Lappugglan lever i de stora 
barrskogsområdena på norra 
halvklotet. Fjäderdräkten skyddar 
bra mot kyla och är anpassad till 
arktiskt klimat. Även benen och 
fötterna på lappugglan är fjäder-
beklädda. 
Hänsynslösa avverkningar av 
gamla barr- och blandskogar av 
naturskogskaraktär har drastiskt 
påverkat lappugglans häcknings-
möjligheter. 
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Obsar hämtade från  
rapportsystemet Svalan
juli-november 2014
Observationerna är ej granskade  
av RK eller RRK.

Text: Gunilla Hammarström

Juli
1 ex. svart stork sågs förbiflygande Näs, 
Hallstahammars sn. den 19. 
1 ex. röd glada sågs i Skällby, Hallstaham-
mars sn. den 19. 
1 ex. vassångare hördes sjungande vid Öst-
erängen, Tidö-Lindö, Rytterne sn. mellan den 
21-26, och även den den 9/8.
Augusti
Brun glada sågs förbiflygande vid Ströms-
holms slott, Kolbäcks sn.  den 9 och vid 
Gnien, Ramnäs sn. den 30. 
1 ex. ägretthäger sågs rastande vid Gnien, 
Ramnäs sn. den 12. 
1ex. adult stäpphökshane sågs födosökande 
i Nederby, Fellingsbro sn den 12. 
1 1K aftonfalk födosökte vid Högbymaden, 
Gnien, Ramnäs sn. den 24. 
2 1K kustlabbar sågs vid Gnien, Ramnäs sn. 
den 25. 
Bändelkorsnäbbar sågs och hördes från hela 
länet under månaden – i Sala, Ramnäs, Väst-
anfors, Grythyttan, Linde, Hallstahammar,, 
Fellingsbro, Surahammar och Nora socknar. 
Smalnäbbade nötkråkor rapporterades från 
Skinnskattebergs, Norbergs, Grythyttans, 
Lindes och Hallstahammars socknar.
September
1-2 ex. aftonfalkar sågs födosöka vid Gnien, 
Ramnös sn. 6-10. 
1 adult stäpphökshane rapporterades från 
Barkaröskären, Kungs-Barkarö sn. den 7, och 
från Gnien, Ramnäs sn. den 9. 
1 ex. vit stork sträckte förbi Stora Skären, 

Björskogs sn. den 7. 
1 ex. röd glada sågs förbiflygande vid Uknö, 
Björskogs sn. den 20. 
Vid Högbymaden, Gnien, Ramnäs sn. sträckte 
11 ex. prutgäss förbi den 14 och 43 ex. den 
22. 
1 ex. kustlabb flög förbi Billingsudd, Kol-
bäcks sn. den 30.  
Bändelkorsnäbb rapporterades  från Hallsta-
hammar, Norberg, Västerås, Rytterne, Linde, 
Ramnäs, Hällefors, Västanfors, Västervåla, 
Västerås-Barkarö, Vikers och Munktorps 
socknar. 
Smalnäbbad nötkråka sågs i Hällefors och 
Västerås socknar.
Oktober
Tajgasångare rapporterades från Arboga, Ar-
boga sn. den 4 och 11 och från Björskogsnäs, 
Grythyttans sn. den 4. 
1 ex. tuvsnäppa sågs vid Lisjö ängar, Sura 
sn. den 5. 1 ex. röd glada sågs vid Frövisjön, 
Skultuna sn. den 4 och vid Viby Storäng, 
Arboga sn. den 5. 
1 1K stäpphök sågs vid Vedbobacken, Väster-
ås den 4 och vid Lövsta-pumpen, Asköviken, 
Dingtuna sn. den 6. 
4 ex. prutgäss sågs rastande vid Klovstenen, 
Kolbäcks sn. den13, 64 ex. sträckande prut-
gäss vid Gnien, Ramnäs sn. och 16 ex. vid 
Hedkärra, Västanfors sn. den 15. 
1 1K korttålärka sågs förbiflygande från 
Barkarö, Västerås-Barkarö sn. den 17. 
Fjällgås, som mest 3 ex. har rapporterats från 
Dingtuna, Hallstahammar, Kolbäck, Säby och 
Munktorp socknar mellan den 11-26. 1 
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Notiser

1K tretåig mås sågs sträckande vid Hötjärn, 
Hötjärnsområdet den 26. 
1 ex. tallbit rapporterades från Hedtjärnen, 
(Pansartorp) den 29. 
Bändelkorsnäbb rapporterades från Väs-
tervåla, Dingtuna, Västerås-Barkarö, Linde, 
Sura, Ramnäs, Rytterne och Näsby sn.under 
månaden.
November
1 ex. berglärka rapporterades från Trängboba-
det, Nora, Nora sn. den 31/10-1/11 Och 1 ex. 
från Gnien, Ramnäs sn den 5.  

1 ex. ejder sågs i Asköviken, Västerås-Barka-
rö sn. den 2. 
3 ex, prutgäss sågs sträckande vid Gnien, 
Ramnäs sn. den 5. 
Bändelkorsnäbb har rapporterats från Väster-
våla, Sura och Västerås socknar.

Tryckta källor till artikel  om Rekordgamla storspoven 
på sid 24-25:
Göteborgs Naturhistoriska Museums årstryck 1959.
Staav R. & Fransson T. Hur gamla kan vilda fåglar bli? 
Fauna och flora årgång 98:4, 2003
Västmanlands läns tidning (VLT) 15 februari 1960. ”Gott-
frid Lindberg minns mycket väl spovmärkningen”.
Västmanlands Folkblad, 1936. Nekrolog över Ragnar 
Tenow.
Med flera
Naturhistoriska riksmuseets hemsida. http://www.nrm.se/
forskningochsamlingar/forskningsavdelningen/vertebrat-
zoologi/ringmarkningscentralen/omringmarkning/hurgam-
malblirenfagel.1339.html
Otryckta källor:
Brev från Olle Tenow, Uppsala, december 1989.
Brev (i kopia) från British Museum till Göteborgs Natur-
historiska Museum, 26 februari 1958, 22 mars 1958 och 27 
mars 1958.
Brev (i kopia) från Göteborgs Naturhistoriska Museum till 
British Museum, London, 4 mars 1958.
Brev (i kopia) från professor L.A. Jägerskiöld, Göteborg till 
häradshövding Ragnar Tenow, 29 april 1926.
Anteckningar (i kopia) av Ragnar Tenow utlämnade ringar 
till märkare i Västerås trakten, 1926. 

Roland Thuvander lyckades fånga 
berglärkan på bild i Nora

Lotta Norin har skickat in en bild på göktytan 
som bodde hos henne i somras. Tytan matar 
sin ganska vuxna unge med myrpuppor. Den 
ganska vuxna ungen tar emot mat i holköpp-
ningen.

Den 11 juni 1997 ringmärkte Markus Rehn-
berg och Thomas Pettersson en svarttärne-
unge i Lagårdssjön. Den hördes inte av förrän 
2014-09-22, då Ringmärkningscentralen 
meddelade att den hade setts och ringnumret 
avlästs vid Ijsselmeer i Nederländerna den 31 
augusti 2011. Den var då alltså drygt 14 år 
gammal.

Sveriges äldsta svarttärna 
är född i Västmanland! 
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Valfriheten om vad och varifrån man vill ha larm är många och utmärkta. Det nya Bird 
Alarm innehåller dessutom en fantastisk funktion som via GPS pekar ut varifrån larmet 
kommer. Och BirdAlarm visar exakt hur du tar dig dit. 

I Västmanland har vi tyvärr färre innehavare 
av BirdAlarm och färre faktiska larm än flera 
andra landskap. Ett gemensam rikstäckande 
larmsystem är alltid att fördra framför olika 
regionala särlösningar. Jag ser gärna att vi 
i Västmanland larmar vad vi ser i betydligt 
större utsträckning än vad som är fallet idag. 

Genom möjligheten till val av prefix behöver 
man inte vara orolig för att larma arter som 
inte är intressanta för andra län. Man har helt 
enkelt valt ett prefix som sorterar bort mer 
vanliga arter men som det kan vara intressant 
internt i Västmanland att man larmar ut.
Gå in på: club300.se/birdalarm och läs mer.

Lennart Waara

BirdAlarm
Sveriges bästa och enda 
rikstäckande larmsystem

Orrkojan Dammshöjden finns att låna för 
medlemmar. Reflexer sitter uppe, ta med fick-
lampa om du går i mörker,  övernatta gärna. 
Ta då med sovsäck 
Icke medlem kan boka ”kojan” i mån av ut-
rymme till en avgift av 100:- per dag.
En stig kommer att snitslas till ”kojan” från 
södra vägen till Dammshöjden. Vid ”kojan” 
kommer också en info-skylt att sättas upp.
Mer info på hemsidan. Ansv. Bo Jansson 070-
691 44 78 eller Sven-Gunnar Bergström. 

Nybörjarkurser har vi hållit för femte året 
i följd med temat ”Känn igen dina fåglar”. 
Intresset har efterhand bara ökat. Så de två 
senaste åren har vi kört två kurser parallellt 
med ca 9 deltagare i varje. Under vintern inne 
och under vår och försommar ute.
Kurserna har anslutits till Studiefrämjandet 
och handledare har varit Gunde Persson och 
undertecknad.

En ”allmän” fågelmatning finns vid fritids-
anläggningen Hurtigtorpet. Där allmänheten 

kan beskåda många 
fågelarter på nära håll.
Vi matar där från nov-
april.

Nils Hultman
 

NÅGRA AXPLOCK FRÅN HÄLLEFORS OF:s VERKSAMHET

Fikapaus under en av utekurserna.
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Västmanlands fågelklubbar
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 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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