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Medlemsavgifterna är våra 
viktigaste inkomster.

Vi tackar för att du betalar 
till vår pg 10654-2.

Har varit på andra 
sidan jordklotet i 
fyra veckor därför 
kommer tidningen 
något senare till dig 
än planerat. När vi 
åkte hemfrån var det 
full vinter och när vi 
kom hem var all snö 
borta och de första vårfåglarna hade bara vällt in.
 I april har VOF sitt årsmöte och det har vi i år 
lagt i Köping. På förmiddagen finns möjlighet till 
gemensam skådning vid Norsa, där någon från 
Hedströmsdalens Ornitologiska Förening finns 
på plats. Själva årsmötet har vi i Studiefrämjan-
dets lokaler på Västra Långgatan. Efter själva 
årsmötesförhandlingarna blir det presentation 
av VOF:s nya stora projekt med inventeringar i 
brandområdet. 
Hoppas vi ses på vårt årsmöte eller någon av 
vårens exkursioner.
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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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År 2015 innebär ett nytt spännande verksamhetsår för VOF. 
Året har också börjat väldigt bra. I början av januari hade 
VOF ett avslutande möte med Sveaskog som innebär att 
lappugglans Slagårda nu är skyddat från avverkning. 
   Kärnområdet är helt skyddat medan det i kringområdet kan 
ske plockhuggning men först efter samråd med VOF. I grup-
pen som arbetat med frågan har ingått Daniel Gren, Torbjörn 
Hegedüs, Erik Westman samt undertecknad.
   Efter ett uppstartsmöte med alla inventerare har VOF:s stora projekt i brandområdet nu kom-
mit igång med mars månads inventeringar längs säkra skogsvägar. Projektet beskrivs i detalj 
på annan plats i FiV. Just nu pågår ett omfattande arbete med att förbereda inventeringarna på 
olika sätt; söka inventerare, planera de olika aktiviteterna, ta fram anvisningar och blanketter 
för inventeringarna m.m. 
  Finansieringen av projektet är nu klar genom att Naturvårdsverket/Alvins fond beviljat de 
sökta medlen. Genom SLU/Grimsö har projektet fått tillträde till det avlysta brandområdet.
   VOF har under 2014 under ledning av Johan Karlsson etablerat ett mycket ambitiöst exkur-
sionsprogram. Programmet fortsätter att utvecklas under 2015 med många spännande aktivite-
ter. Läs om våra program på sid. 6-9.
   Årsmötet 2015 i SOF BirdLife går av stapeln i Göteborg i början av april. VOF har aktiva 
intressen att bevaka genom de motioner (om lobbyverksamhet samt Artportalen) som togs vid 
VOF:s årsmöte i april 2014. Genom undertecknad har VOF varit representerad i två arbets-
grupper som skall avrapportera på SOF BirdLifes årsmöte i år.
   Till VOF:s eget årsmöte är du välkommen lördag 11 april i Köping
    Kort sagt, det blir en mycket intensiv vår med olika projekt. Jag ser fram emot att dessutom 
hinna med att delta som inventerare i brandområdet samt ett besök på Öland i maj.
   Ha en härlig skådarvår alla VOF-medlemmar!

Med naturhälsningar
Lennart

www.pbase.com/lennart_waara/faglar

Vår ordförande Lennart
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Västmanlands 
Ornitologiska Förening

 
Vårens program

MAJ 9-10 - FÅGELSKÅDNINGENS DAG

Ledare: Johan Karlsson 
Anmälan: till Johan Karlsson 070-6660727 
eller mail johan.karlsson.vof@gmail.com 
Samling: 05:00 vid Vallby Friluftsmuseum i 
Västerås. 
Svårighetsgrad: medelsvår till avancerad 
skådning
Målarter: Slättsjöns fåglar på våren, änder, 
gäss, vadare och doppingar

APRIL 25 - HELDAG VID TÅKERN

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. Studiefrämjandet 
är vår samarbetspartner.

Mitt på den bördiga östgötaslätten ligger 
Tåkern — en av Sveriges mest kända och 
förnämsta fågelsjöar. Vi har 3 timmars bilresa 
dit, så packa rejäl matsäck.
Vi startar dagen vid Naturrum och utforskar 
lokalen tillsammans . Möjlighet att inta en 
lättare lunch finns på Tåkerns Vandrarhem och 
café.
Vill du göra detta besök till en tvådagars tur 
så finns det vandrarhem i närheten som du får 
boka på egen hand. http://www.vandrarhems-
kartan.se/Tåkern/
Meddela oss vid anmälan om du avser att 
stanna två dagar.

Första helgen i maj genomförs fågelskådning-
ens dag, med aktiviteter på flera fågellokaler 
runt om i landet. Våra lokalföreningar brukar 
ha olika evenemang för allmänheten på sina 
favoritställen.
Mer information om detta kommer att komma 
på hemsidan och på Facebook när det närmar 
sig maj.
VOF kommer att ha ett samarrangemang med 
Naturskolan i Asköviken söndagen den 10/5 
med tipspromenader, guidade turer och fågel-
tornet bemannat kl 7:00 till 13:00.

Anmälan: Ingen anmälan behövs, men är du 
intresserad av att hjälpa till med arrangemang-
et får du gärna kontakta oss.
Tid: Hela dagen  
Plats: Västmanland
Målarter: Alla
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MAJ 9 - FÅGELTORNSKAMPEN

SOF-BirdLifes årliga evenemang, där olika 
fågeltorn runt om i landet tävlar mot varandra 
om att se flest arter från ett och samma torn 
under en och samma dag.
Tävlingsidén kommer från Finland som hös-
ten 2010 utmanade Sverige och 2011 antogs 
utmaningen och sen dess har vi deltagit med 
mellan 40-60 olika fågeltorn mot Finlands c:a 
300 torn. 
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.

Anmälan: Ingen individuell anmälan, men vill 
du anmäla ett eget torn och tävla måste detta 
anmälas till SOF. Meddela i så fall också oss 
detta så att vi kan få med just ert torn i infon 
på vår hemsida.
Tid: 05:00-13:00  
Plats: Olika fågeltorn i Västmanland som 
meddelas på hemsidan och på Facebook.

MAJ 15-16 - KRISTIHIMMELSFÄRDSRALLY PÅ ÖLAND

För alla Västmanlänningar som är på Öland 
under Kristi himmelsfärdshelgen anordnar vi i 
år ett 2 dagar långt artrally som pågår fredag-
lördag.
Rallyt avslutas sedan med att vi tänder grillen 
och alla lag tar med sig något att grilla och 
dricka.Vi fixar en potatissallad.
Eftersom detta är första året vi testar detta så 
har vi inget vandringspris, men vinnande lag 
får äran och givetvis en retroaktiv inskription  
i eventuellt framtida vandringspris.

Regler för tävlingen
-Tävlingen pågår 00.00 15/5 -16.00 16/5
-Alla arter man ser eller hör räknas
-Mer än halva laget ska identifiera fågeln. Är 
man 3 personer ska minst 2 identifiera den 
osv.
-Man får bara räkna arter på Öland. 
-Ett lag ska föranmälas om antal deltagande. 
Anmälan se nedan.
-Vid lika resultat vinner det lag som fick sista 
arten tidigast.
-SOF:s etiska regler gäller under hela täv-
lingen. http://www.sofnet.org/sveriges-ornito-
logiska-forening/fagelskadning/etiska-regler/
Anmälan: senast 14/5 till Johan Karlsson, 
070-6660727 eller till  johan.karlsson.vof@
gmail.com 
Samling: Varje lag börjar valfri tid och plats, 
återsamling kl 17:00. Plats för återsamling 
meddelas alla deltagande lag via mail.
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Det kan bli ändringar i pro-
grammen. Titta därför alltid 

på vår hemsida  
för senaste nytt.

www.birdlife.se/vof

MAJ 30 - FÖRSOMMARKVÄLL PÅ KNUTHÖJDSMOSSEN

ONSDAGSVANDRINGAR VID HÄSSLÖ - 20/5, 27/5, 3/6 och 10/6

Från mitten av maj till mitten av juni går vi 
från Björnöbron till Trådarängen för att lyssna 
på sångare och andra sjungande vårfåglar. 
Cykelbanan mot Gäddeholm bjuder på en 
sprakande försommarsymfoni med näkter-
gal i var och varannan buske, samt de flesta 
sångare man kan hitta här omkring. 
I vassbältet i slutet av landningsbananan för 
flygfältet spelar rördromen och vattenrallen 
och på fälten kan man höra kornknarr och 
vaktel.

Anmälan: Ingen anmälan behövs
Samling: 18:00 Kanotklubbens parkering vid 
Björnöbron. 
Svårighetsgrad: Varierande svårighetsgrad 
beroende på deltagarnas ambitionsnivå.

Knuthöjdsmossen är mest känd för sina 
smålommar och en majkväll där bjuder på 
närkontakt med dem. Mossen är spångad vil-
ket 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. Vi tas emot och guidas av Häl-
lefors Ornitologiska Förening.

Anmälan: till Johan Karlsson, 070-6660727  
eller johan.karlsson.vof@gmail.com 
Samling: 15:30 vid Vallby Friluftsmuseum. 
18:00 Vid Knuthöjdsmossen
Svårighetsgrad: Lätt skådning
Fysisk krävande: 1-5 km att gå 
Målarter: Smålom, storspov, skogens små-
fåglar

Fysisk krävande: 5 km att gå 
Målarter: sångare, kornknarr, vaktel, rör-
drom, gök
Avgift: Gratis även för allmänheten

Foto: Johan Karlsson
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JUNI - NATIONALCYKELRALLYT

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

Datum: En vecka kring nationaldagen
Anmälan: Ingen anmälan behövs.
Fysisk krävande: Om du inte är van att cykla 
Målarter: Alla
Avgift: 1 kr/art till SOF.
Mer info: http://www.skadarhjalpen.se/

AUGUSTI 22 - EN HELDAG I HJÄLSTAVIKEN

Hjälstaviken är en grund vassrik slättsjö som 
ligger mitt i ett odlingslandskap som har 
brukats under tusentals år. Kreaturen har gått 
på bete och våtmarkerna har nyttjats för slåtter 
och detta tillsammans med landhöjningen har 
skapat det fågelparadis som finns idag.
Under hösten rastar här tusentals vadare och 
gäss och i det stora vasshavet ses skäggmesar 
och sångare födosöka. Vi kommer att tas emot 
och visas runt i viken av vana lokala skådare.

Anmälan: till Johan Karlsson, 070-6660727  
eller johan.karlsson.vof@gmail.com 
Samling: 07:00 vid Vallby Friluftsmuseum i 
Västerås. 
Svårighetsgrad: Lätt till medelsvår skådning
Fysisk krävande: Några km att gå på bra och 
handikapsanpassade vägar.
Målarter: Änder, gäss och vadare

SEPTEMBER 5 - ÅRETS ARTRIKASTE DAG

Första helgen i september försöker vi enga-
gera så många skådare i Västmanland det 
bara går för att rapportera in så många arter 
vi kan på Svalan. Ett arrangemang där vi 

alla hjälps åt och försöker slå tidigare år. För 
Västmanland, kommunen och sig själv.
Mer info kommer på hemsidan och Facebook.
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Program 
Rapphönan Västmanland

Vi 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. 

APRIL
Måndag 13/4
Utflykt i närområdet Västerås. Samling kl 
17:00 vid Bryggargården för samåkning.

MAJ
Lördag 2/5
Utlfykt tll Rördrommens fältstation vid 
Sörfjärden (Strängnäs). 
Samling kl 08.00 vid Vallby Friluftsmuseum 
för samåkning.

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

Måndag 4/5 
Utflykt till Asköviken. Om vädret är lämpligt 
kan vi stanna tills det blir mörkt och lyssna 
efter dvärgbeckasiner.
Samling vid Bryggargården kl 17.00.

JUNI
Måndag 1/6 
Nattfågellyssning vid Hässlösundet. Samling 
vid Kanotklubben kl 18:00. Ta med fika.

Kontaktperson:
Christina Bredin, 070 634 4120
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Program lokala klubbar i Västmanland
Tid  Lokalförening Aktivitet Plats/Ansvarig

April
Tis 7 Arboga Månadsmöte Stadsbiblioteket kl 19.00
Lö 11 Hedströmsdalen Exkursion Morskogasjön Köping kl 08.00 och Skinnskatteberg kl 08.00
Sö 12 Arboga Besök vid Sjölundamaden Samlling Järntorget 07.00
Sö 12 Frövi Exkursion Sjömosjön.  Samling ”Berget” kl 08.00.
Sö 21 Hedströmsdalen Sjön Spaden Köping kl 18.00 och Skinnskatteberg kl 18.00
to 23 Nora Sjön Saxen kl 18.00 Kvällsutflykt med fågelsång och korvgrillning
Må 27 Frövi Dvärgbeckasinkväll.  Samling Plattformen, Sörbysjön kl 21.00.

Maj
Fre 1 Frövi Heldagsobsen
Lö 2 Hedströmsdalen Oset och Kvismaren Köping kl 08.00 och Skinnskatteberg kl 07.30
To 7 Nora Osets Naturresservat Kl 18..00
Lö 9 Hedströmsdalen Norsa fågeltorn Fågeltornskampen 05.00-12.00 
Tis 5 Arboga Månadsmöte Stadsbibloteket kl 19.00
Lö 9 Frövi Tåkern, Jubileumsresa
Tis 12 Arboga Morgonfåglar vid GärdselbäckenSamling0 06.00 Järntorget
13-17 Hällefors Ölandsresa
Lö 23 Hedströmsdalen Heldagsutflykt till Tåkern Köping kl 07.00 och Skinnskatteberg kl 07.00
Lö 23 Nora Åsbosjön runt på cykel Start 06.00
Sö 24 Arboga S Hammarens Naturreservat Samling 05.00 Järntorget
29-30 Frövi Dygnsinventeringen.  Start 17:00, återsamling  Frövifors kl. 15.00

Juni 
Fre 5 Hedströmsdalen Nattskärror o troll Köping kl 22.00 och Skinnskatteberg kl 22.00
Lö 6 Nora Kl 08.00 Knuthöjdsmossen o Björskogsnäs
Sö 7 Arboga Knuthöjdsmossen Samling 05.00 Järntorget
To 11 Nora Kl 18.00Röbergshagemossen nytt naturresservat
Lö 13 Frövi Nattfågellyssning.  Samling Västvalla kl 21.00
Lö 13 Hedströmsdalen Kungsfskarinventering Nyhammar kl 07.30 och Köping kl 07.30

Juli
Sö 5 Arboga Nattskärrelyssning Samling 20.00 Järntorget

 Länkar till lokala klubbsidor finns under menyn Länkar på: www.birdlife.se/vof

30-års jubileum 
Frövi Fågelklubb bildades hösten 1983. Klubben har idag ca 170 
medlemmar. Vi är verksamma inom Lindesbergs kommun som ligger 
i Örebro län och Västmanlands landskap. Basen i vår verksamhet är 
exkursioner och månadsmöten. Vår klubbtidning heter Pandion och den 
utkommer med två nummer årligen.
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Inomhusträffar torsdagar i Studiefrämjandets lokaler, Pilgatan 8C  
Västerås börjar alltid kl 14.00 och slutar efter ett par timmar. Du är väl- 
kommen dit utan föranmälan. Vissa gånger har vi ett i förväg bestämt program 
med inbjudna föreläsare, andra gånger deltar vi själva med våra egna erfaren-
heter och visar bilder, filmer eller tar upp frågor till diskussion. 
Dagsutflykterna startar oftast på morgonen och vi är ute 4-5 tim. Samling vid Vallby Fri-
luftsmuseum P. för samåkning. Milersättning 8 kr/mil till föraren. Tider och utflyktsmål kan 
ändras. Titta på VOF:s hemsida för aktuell information. Anmäl dig senast dagen före.  

Program Daglediga

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 Gunnar Nordesjö   021-188055 
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

f
o

to
 L

e
n

n
a

r
t u

r
b

y

9/4   Orrspel, samling 05.00
Anmäl till Erik Westman 073-0238590.
16/4    Asköviken. Samling 08.00 
Anmäl till Göran Johansson 070-6847385.
23/4   Vånsjöåsen. Samling 08.00                
Anmäl till Sten-Ove Sandell 073-5445620
7/5    Hjälstaviken. Samling kl 09.00      
Anmäl till Bo Askerin 021-183393.
21/5   Hässlösundet. Samling kl 08.00 Vallby  
 eller 08.20 vid kanothuset Björnöbron.                
Anmäl till Lennart Urby 070-3175542.

28 /5   Avslutning. Plats och tid medd. senare.
1 juni flerdagsresa till Njupeskär och Funäs-
dalsfjällen. Resan är fulltecknad.



13

Fåglar i Västmanland  nr 1,  2015

För sjätte året i följd har vi startat en nybörjar-
kurs med ämnet fågelkännedom i Hällefors. 
Cirkeln har vi varje gång kallat ”Känn igen 
dina fåglar”.
Vi brukar starta i november och avsluta i bör-
jan av juni. Då blir det 20-25 sammankomster 
à 4 timmar.
Antalet deltagare är denna gång 15 st. Unge-
fär som det också varit tidigare år.
När vi kommer fram i april/maj spanar vi och 
lyssnar ute, vilket visat sig vara både populärt 
och lärorikt.
Flera av deltagarna går kursen för andra 
gången. Och några är med t.o.m. för tredje 
gången.
Detta kan ju tyda  på två saker.  Antingen att 
våra kurser varit intressanta ! Eller - att vi 
som handledare varit ”dåliga” att lära ut !?
I huvudsak har vi  gått igenom boken ”Fågel-
guiden”. Lyssnat på fågelläten. ”Jobbat” med 
bilder vi själva tagit. Exempelvis har vi vid 
flera tillfällen tagit med bilder, som deltagarna 
gruppvis fått artbestämma. En uppskattad 
metod.

 ”Känn igen dina fåglar” 

Kurserna/cirklarna har varje år hållits i samar-
bete med Studiefrämjandet. Därigenom har vi 
också fått bidrag.
Handledare är i år liksom tidigare år Gunde 
Persson och undertecknad.

Nils Hultman

Här ”jobbar” deltagarna med att artbestämma 45 st fågelbilder !
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Fler dialektala fågelnamn

Lennart Eriksson från Ramnäs har utökat 
Gunnar Lignells artlista i FIV 2014-4 med 
ytterligare två arter. Båda namnen har sitt ur-
sprung i trakterna av Ramnäs och sagesmän-
nen är också ramnäsbor, dels en morbror född 
1908, dels en bondmora född 1913.
Talgoxe som kallats ”talgper”. 
Tofsvipa, som kallats ”glada”. Säkerligen syf-
tar namnet på tofsvipans läte och sätt att flyga 
och kanske också som en vårens budbärare 
om att det var dags att förbereda vårbruket.
Fler dialektala namn efterlyses, så hör gärna 
av er till Gunnar på telefon 073 140 0228 eller 
e-post; gunnarlignell@hotmail.com.
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Artrallyt 2015
I årets Artrally deltog 27 lag och totalt rap-
porterades 77 arter.
I länets norra delar snöade det redan tidigt på 
morgonen, så det var inte helt lättskådat. I de 
sydligare kommunerna hade man uppehåll 
fram till lunchdags sen drog även snöyra in 
där.  
Några arter som stack ut var bändelkorsnäb-
barna och vittrut i Västerås, stare i Nora samt 
pärluggla och sångsvan. 

Det nya priset Tofsmesen togs hem av lag 
Lappland 2.0 som fick ihop 34 arter i Skinn-
skatteberg där totalen de senaste tio åren är 
63 arter. Det blir 54 %.  På bilden Lennart 
Waara, Leif Johansson, Leif Edberg  och 
Sören Björklind (Roland Waara saknas på 
bilden).  

Lappland 2.0 vann med 54 %

Årets totalsegrare FB Lage1 med Nicklas Lig-
nell, Hannes Lignell och Ludwig Johnsson.

Till det lag från Hallstahammar som hittar flest 
arter finns en pilgrimsfalk som vandringspris. 
Det togs hem av lag En gnutta flax med Daniel 
Hedenbo, Stefan Johansson och Kaj Engberg 
som noterade 45 arter. 
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Bergfink
Björktrast
Blåmes
Bofink
Bändelkorsnäbb
Domherre
Dubbeltrast
Duvhök
Entita
Fasan
Fiskmås
Fjällvråk
Gråhäger
Gråsiska
Gråsparv
Gråspett
Gråtrut
Gräsand
Grönfink
Gröngöling
Grönsiska
Gulsparv
Gärdsmyg
Havstrut
Havsörn
Kaja
Kanadagås
Kattuggla
Knipa
Koltrast
Korp
Kråka
Kungsfiskare
Kungsfågel
Kungsörn
Mindre hackspett
Mindre korsnäbb
Nötkråka
Nötskrika

Nötväcka
Ormvråk
Orre
Pilfink
Pärluggla
Ringduva
Råka
Rödhake
Sidensvans
Skata
Skrattmås
Snösiska
Sparvhök
Sparvuggla
Spillkråka
Stare
Steglits
Stenknäck
Stjärtmes
Storskrake
Strömstare
Större hackspett
Större korsnäbb
Svartmes
Sångsvan
Talgoxe
Talltita
Tamduva
Tjäder
Tofsmes
Tornfalk
Tretåig hackspett
Trädkrypare
Turkduva
Varfågel
Vigg
Vinterhämpling
Vittrut

                                                                                                                                           
Arter   Lag Lagmedlemmar
 
56 FB Lage1 Niclas Lignell, Hannes Lignell,  
  Ludwig Johnsson
54 Swift Tommy Ryding, Joanna Ryding,   
  Johan Brenander
53 DUoJAG  Markus Rehnberg, Pentti Tatti
52 Arctic Redpolls  Jesper Andersson, Zsombor Károlyi
48 Flock of seagulls  Bjarne Eriksson, Fredrik Engström,  
  Ulf Hansson, Erik Berg  
47 Jag å pappa    Benjamin Rodling, Johan Karlsson, 
45 En gnutta flax  Daniel Hedenbo, Stefan Johansson,  
  Kaj Engberg
44 Strix   Lillebror Hammarström, Gunilla Hammar- 
  ström, Jonatan Bremer
44 Rapphönan  Christina Bredin, Marjatta Ericsson
44 Häppstars    Jörgen Lindberg, Mikael ”Häpparn” Hedman
43 Rörhönan   Karin Sandberg, Cattis Grabmüller,  
  Elin Dahlman
42 Kenograbbarna   Tomas Gustavsson, Leif Andersson, Jan  
  Dahlbäck, Lars Dahlberg, Kjell Ingeström 
39 Näst värst i väst     Roland Thuvander, Anders Carlberg,  
  Claes Dyst, Håkan Lavebratt
38 Sothönan     Sara Wändell, Inger Lindberg, Elisabeth Evjen
38 Näsbyholken    Leo Ivonen, Carin Adelsson, Linda Öberg
35 Korplaget    Per Hagström, Mats Dahlgren, Bertil Engström,  
  TorbjörnDahlgren
35 Falcon Guld      Ulf Carlsson, Ingrid Kruse ,Tomas Hedström, 
  Eva Kruse
35 Kråkhacka         Thomas Norrman, Monica Norrman,  
  Josefin Norrman
34 Lyckhem     Bengt Hultin, Christina Hägglund
34 Skogsskådarna       Sören Larsson, Seppo Leppälampi
34 Lappland 2  Sören Björklind, Leif Edberg, Leif Johansson,  
  Roland Waara, Lennart Waara
33 Team Fagersta       Staffan Liljeqvist, Leif Lejdelin,  
  Albin Liljeqvist
32 Skogstrollen     Karin Bergh, Peter Bergh, Gunde Persson,  
  Anders Johansson, Nils Hultman, Ekki Sutinen
32 Great TITS Per Eriksson, Lena Öling
30  Rosendal          Torbjörn Jansson, Svante Eriksson,  
  Kristina Stålnacke
30 Hedmaffian         Gudrun Eriksson-Lindgren, Karin Sorvari,  
  Kristina Fernroth-Börjel, Ronny Börjel,  
  Veli-Matti Sorvari
27 Det går ju så bra Christer Andersson, Catarina Pettersson, Zorro

RESULTAT ARTRALLY 2015 ARTLISTA
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För slöjdläraren Christer låg det nära till hands 
när han blev pensionär för några år sedan att 
börja snida fåglar i trä. 
Naturen har alltid haft en dragningskraft på 
Christer och Asköviken ligger honom varmt 
om hjärtat. Från det att han fick sin första 
kikare fick när han var 10 år har inte en fågel 
i Asköviken undgått Christer. Fågelintresset 
växte successivt och i ungdomen var han även 
med och ringmärkte fågel på olika ställen i 
Sverige.
Västerås Ornitologiska Klubb var han med 
och startade i början av 1960 talet. Samti-
digt fanns Naturvetenskapliga föreningen i 
Västerås. Dessa två slogs senare ihop.  Idag 
finns föreningen inte kvar, men det finns ett 
gryende intresse att återstarta en fågelklubb i 
Västerås (läs mer detta  på sid 18).
När Asköfonden bildades i slutet av 1980- 
talet var Christer med i referensgruppen. På 
uppdrag av Asköfonden startades Naturskolan 
1991 för att tillgängliggöra Asköviken för 
skola och utbildning. Där erbjöds studiedagar 
för lärare och barn. 
Christer var i början engagerad i Naturskolan 

på ideell basis samtidigt som han fortsatte sitt 
jobb som slöjdlärare. För Christer finns en 
naturlig koppling mellan att slöjda och att vara 
i naturen. 
Att uppleva och lära sig  något genom sina 
sinnen skapar en naturlig nyfikenhet som gör 
att man vill lära sig mer. Och just detta har 
varit drivkraften i Naturskolan att få lärare och 
barn att uppleva den naturliga glädjen i att få 
ta till sig kunskap om naturen, fåglarna och 
miljön på det naturliga sättet. Att vara ute och 
uppleva den.
I slutet av 1980-talet var försurningen av våra 
sjöar en aktuell miljöfråga. Då bestämde sig 
Christer för att arrendera sjön Lillgryten öster 
om Köping. Där fick eleverna i hans skola 
göra undersökningar av vattnet under alla års-
tider. Bland annat införskaffades 12 ton kalk 
som hela skolan hjälptes åt att sopa ut på isen 
på vintern. Vinskydd byggdes och friluftsda-
gar arrangerades.
När Naturskolans hus stod klart 1998 hade 
Christer lyckats jaga ihop 100 sponsorer. Då 
blev det dags för honom att lämna slöjdsalen 
och basa över Naturskolan på heltid. 

Christer brinner för naturen och fåglarna

Att kunna kombinera 
sitt yrkeskunnande 
med sitt stora fritids-
intresse är inte alla 
förunnat. Hemma hos 
Christer Svensk flyger 
levande fåglar i hans 
trädgård och inomhus 
är det foton av fåglar 
på väggarna och fåglar 
snidade i trä både här 
och där. 

Christer med sin favoritfågel 
koltrasten
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Under Christers år på Naturskolan deltog 
ca 100.000 elever i olika organiserade ak-
tiviteter i Asköviken. Eleverna i en skola 
blev så engagerade att de byggde tusen 
fågelholkar. De sålde holkarna och för 
pengarna köpte de ett antal kor som sates 
ut att beta strandängarna i Asköviken. 
Tyvärr är det för få lärare som utnyttjar 
naturen som resurs för inlärning. Det gör 
däremot Naturskolan. I Asköviken finns 
alla biotoper så det är det inte bara fåglar 
på agendan utan där görs t ex även under-
sökningar av vatten. Utematte är populärt, 
liksom utesvenska som blir en naturlig 
språkinlärning för invandrarbarn. Men 
även en skolgård kan med fördel användas 
i undervisningen liksom för lek anser Christer.
Alla barn som besöker Naturskolan får 
Fågelboken för Asköviken. Gunnar Forsman 
tecknade bilderna och Christer ordnade med 
en utställning där originalteckningarna såldes 
och på så vis finansierades tryckningen av 
boken, som fortfarande är högaktuell.
  ̶  Det är kul att mata fåglar och det ger mig 
möjlighet att fotografera fåglarna i lugn och 
ro, säger Christer. Vid min matning i Skälby-
skogen har jag räknat in 18 olika fågelarter.  
Där låter de sig väl smaka av krossade jord-
nötter, margarin, solrosfrön och  nötter medan 
jag får fina fågelbilder.  
Fågelsnideriet tog fart vid pensioneringen. 
För att kunna snida en naturtrogen fågel be-
höver man studera den väl.  Och här kommer 

fotograferandet väl till pass. Fotograferat har 
han gjort länge men det tog väl riktig fart när 
digitaliseringen kom. Christer tar gärna fram 
kameran för att dokumenteera sina favoriter. 
Dvärgmåssen på omslagsbilden som just ska 
ta en slända är en av hans favoriter. 
Hittills har det blivit ett 20-tal arter snidade, 
bl a sällsyntheter som kaspisk pipare, härfågel  
och ökenstenskvätta.  Varje fågel är ett litet 
mästerverk där varenda vingpenna är utkar-
vad. Det nya priset i Artrallyt,  en tofsmes på 
en stubbe,  är signerad Christer. 
Så småningom lär det bli en utställning med 
de snidade fåglarna kompletterade med Chris-
ters fina fågelfoton. 

Vid skogsmatningen i Skälbyskogen
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Ganska ofta när man är ute i fågelmarkerna 
kring Västerås så hör man funderingar kring 
varför det inte finns en lokalklubb i Västerås.
Vi har VOF med sitt huvudsäte i Västerås, 
men det är en regional förening som har verk-
samhet i hela Västmanland. Som det är nu så 
betraktas VOF av övriga Västmanland som en 
Västeråsförening. 
Förra året började vi gräva lite i möjligheten 
att bilda en lokalklubb i Västerås och ganska 
snabbt fick vi respons från flera personer. 
Vi har sedan fortsatt att skissa på en orga-
nisationsmodell och kommit fram till att en 
sektion under VOF skulle kunna vara den 
enklaste modellen. Dock en sektion med egen 
styrelse och egen organisation för att markera 
skillnaden mellan lokalklubben och regional-
föreningen.
Västerås Fågelklubb, som är arbetsnamnet på 
sektionen, kommer alltså inte ha någon egen 
medlemsadministration utan ha gemensam 
medlemsbas med VOF. Genom att bli medlem 
i VOF och vara bosatt i Västerås kommun blir 
man automatiskt medlem i lokalklubben.
Verksamheten är tänkt att utgå från den verk-
samhet som redan idag bedrivs i Västerås av 
VOF, Rapphönan, Daglediga och andra mer 
löst sammansatta grupper.  
Fågelskydd
Här finns redan en del projekt som pågår i och 
omkring Västerås. Pilgrimsfalksprojektet, Pro-
jekt tjäder och Rädda sånglärkan. Vi har också 
folk från Västerås engagerade i de invente-
ringar som ska pågå i skogsbrandsområdet.
Dessutom finns en del fina fågellokaler som 
Asköviken, Frövisjön, Ängsö och Trådaräng-
arna, där fågelskyddsarbete alltid kommer att 
vara aktuellt.

Remissinstans för lokala naturvårdsfrågor 
Med en lokal fågel klubb kan vi bidra med 
våra kompentenser kring de aktuella natur-
vårdsprojekt som drivs och förvaltas av myn-
dighet och kommunal förvaltning. Ett starkare 
inflytande i olika samråd kan förhoppningsvis 
bli till en realitet!
Medlemsfrämjande verksamhet
Att skåda fågel är roligt, att skåda tillsam-
mans är ännu roligare. Under den här delen 
av verksamheten är tanken att vi ska ha 
medlemsträffar, exkursioner, studiecirklar och 
olika gruppers verksamhet. Här är det viktigt 
att det finns en bredd och medlemsaktiviteter 
som passar alla. Allt från nybörjaren till de 
som hållit på hela livet. 
Information till allmänheten
Informationsverksamheten kommer att 
handla mycket om att fånga upp allmänhetens 
intresse och ofta bedrivas i kombination med 
den medlemsfrämjande verksamheten.
Att visa allmänheten Pilgrimsfalksprojektet, 
Fågelskådningens dag, Euro BirdWatch, 
Allmänna exkursioner och Vinterfåglar in på 
knuten är exempel på aktiviteter där vi kan 
möta en intresserad allmänhet.
Att nå ut och hitta fågelintresserad ungdom är 
också viktigt under denna verksamhet. 
Vi bör också synas på olika offentliga platser 
där allmänheten utövar sitt naturintresse. 
Vi är duktiga uppstartare som kan driva igång 
projekt som detta, men vi behöver folk som 
kan tänka sig att hjälpa till att driva en lokal 
fågelklubb på lite längre sikt.
Tyck till och hör gärna av dig till oss!

Johan Karlsson  och Niclas Lignell
070 666 0727           070 77 0 5779

Dags att bilda en lokalklubb 
i Västerås
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Kl. 10.00 Exkursion till Norsa fågeltorn. 
Kl. 13.00  Vi startar med fika, sedan Årsmötesförhandlingar . 
 Dagordning enligt stadgarna. 

Hjärtligt välkomna till årsmötet hälsar VOF:s styrelse.

Kallelse till Årsmöte
 Västmanlands Ornitologiska Förening

Lördagen den 11 april 2015
Studiefrämjandet, Västra Långgatan 10, Köping

Projekt Tjäder startade 2013 på initiativ av 
Sören Larsson för att kartlägga tjäderbestån-
det i vårt landskap. På VOF:s höstmöte 2014 
ledde Sören en diskussionsgrupp om tjäder 
och inbjöd deltagarna att vara med och inven-
tera tjäder. Rapphönan nappade på detta.
En solig söndag i februari spände sju medlem-
mar i Rapphönan Västerås på sig skidorna och  
gav sig ut i  skogen tillsammans med Sören. 
Vi fick lära oss att känna igen tjäderbetade 
träd, leta tjäderspillning och spår. Tupparna 

Tjäder-
inventering

Tjädern trivs i äldre tallskog med 
hällemarker. Det moderna skogs-
bruket gör att tjädern trängs till-
baka och får svårare och svårare att 
hitta en miljö den trivs i. En viktig 
uppgift för VOF är att ha god kon-
takt med skogsbolag och myndighe-
ter för att värna våra skogshöns. 

har sina revir och sina natträd och under 
dessas träd finner man en hög med spillning. 
Spillningen hittar man bäst när det är snö, så 
därför är vintern bäst för att kartlägga var tup-
parna har sina natträd. 
Under ett ”tjäderträd” hittade vi en hög med 
spillning och alldeles intill en rotvälta där 
tjädern varit och ätit grus. Fram till april kom-
mer vi att fortsätta ge oss ut i området och leta 
fler tuppar. 
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Omständigheter kring fyndet av dvärgrör-
drom (Ixobrychus minutus)
I den förteckning över Västmanlands fåglar 
som finns på webben, har Thomas Pettersson 
på ett förtjänstfullt sätt sökt bringa klarhet i 
detta förstafynd. Det finns dock oklarheter 
som nog aldrig går att lösa kring detta gamla 
fynd, utan vi får nog nöja oss med det som 
Pettersson lyckats få fram. 
Den första oklarheten kring fyndet rör året då 
fågeln sköts. Sven Nilsson anger i sin ”Skan-
dinavisk fauna” utgiven 1835, att fågeln sköts 
för omkring 20 år sedan vid Västerås. Andra 
källor uppger några år före 1823 eller 1823. 
Årtalet kan således antas ligga kring 1815-
1820. Tidpunkten på året är dock angiven till 
hösten och att fågeln sköts i samband med 
jakt på rapphöns. Om det var ett riktat skott 
mot dvärgrördrommen eller om den sköts 
tillsammans med rapphöns när dessa tryckte 
i högt gräs mellan albuskar framgår inte av 
Nilssons relatering. Fågeln överlämnades till 
professor Thunberg i Uppsala, men står inte 

att finna vare sig i Uppsala universitets zoolo-
giska museum eller i Naturhistoriska museet i 
Stockholm.
Det här var innan arseniken gjort sitt intåg 
bland konservatorer, varför fågeln säkerligen 
angripits av skadedjur i samlingarna.
Den andra oklarheten rör var i Västerås fyndet 
gjordes. Den som sköt fågeln var hovjägmäs-
taren Johan Bogislaus von Greiff. Han var 
sedan 1813 överjägmästare i Uppland och 
bosatt i Finsta i nuvarande Norrtälje kommun. 
Men von Greiff har en klar anknytning till 
Västerås. 
Han föddes på Gillberga gård i Dingtuna 
1757, växte upp där och bildade familj där, 
men flyttade till Åbylund i Romfartuna år 
1791. Familjen bor där till slutet av 1790-talet, 
men flyttar då därifrån, oklart vart. Kanske 
jagade von Greiff rapphöns vid Gillberga, el-
ler vid Åbylund, eller kanske vid någon annan 
större gård i västeråstrakten. 
Övriga fynd av dvärgrördrom i landet
Dvärgrördrom ses sällan i Sverige. Enligt 
Svenska fågellistan har arten noterats vid 13 
tillfällen. Förutom första fyndet har fågeln 
setts ytterligare en gång i Västmanland, 
den 16 juni 1990, då en adult hane sågs vid 
Malmön utanför Köping. Det senaste fyndet är 
från Gårdby hamn på Öland den 23 juni 2007.
Hälften av fynden är gjorda på hösten, under 
månaderna september-november, två i maj och 
fem i juni månad. Förutom Västmanland har 
Öland och Gotland vardera två fynd. Fynd-
bilden är förväntad i tid för en tropikflyttare. 
Dvärgrördrommens undanskymda vanor gör 
att det är möjligt att den förbises i landet. 

Landets första dvärgrördrom 
sköts i Västmanland

Text Gunnar Lignell

Till dags dato kan Västmanland uppvisa fyra förstafynd i Sverige av fåglar. De spänner 
över en så pass lång tidsperiod som nästan 200 år.  Det senaste fyndet gjordes 2014  ̶  en 
prärietrana, och det äldsta fyndet, dvärgrördrom, skedde för nära 200 år sedan. Däremel-
lan finns ett förstafynd av flodsångare år 1937 och av nunnestenskvätta år 1975. 
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Dvärgrördrommens utbredning i Europa
Dvärgrördrommen häckar på den europeiska 
kontinenten norrut till Baltikum och vidare 
österut. Spridda förekomster noteras i övriga 
Västeuropa ner på Iberiska halvön, Italien och 
Balkan. Närmaste häckningsområden är norra 
Tyskland och de baltiska länderna. Fågeln är 
en tropikflyttare och lämnar häckningsplatser-
na under tiden augusti-oktober och återvänder 
från övervintringen i april-maj.
Den europeiska populationen uppskattas till 
mellan 60 000-120 000 par. Under perioden 
1970-1990 minskade beståndet rätt kraftigt. 
Trots att populationen var stabil, eller i vissa 
länder ökande, under perioden 1990-2000, har 
antalet par inte nått nivåerna innan nedgången.
Största antalet häckande par anses finnas i 
Ryssland med kanske så många som 50 000 
par. Ukraina, Rumänien, Ungern, Serbien och 
Montenegro liksom Turkiet har relativt stora 
bestånd. Minskningen i Turkiet är dock kraftig 
mellan 1990-2000. I Polen minskar beståndet 
och uppskattas till cirka 700 par. I Tyskland 
finns ungefär 100 par, medan beståndet i 
Litauen och Lettland uppskattas till som högst 
30 par. Arten finns inte angiven som häckare 
i Estland.
Dvärgrördrommens utseende och biotopval
Dvärgrördrommen är en liten fågel, tydligt 
mindre än en rörhöna. Längden är 33-38 cm. 
Erik Rosenberg klassar storleken som en 
kajas. Den är tillbakadragen, men exponerar 
sig vid födosök i vassgläntor. Vid fara klättrar 
den eller springer som en rall i vassarna. Den 
tar ogärna till vingarna, men när den flyger 
är flykten snabb med flaxiga vingslag. Den 
häckar i vida eller små vassområden, i dam-
mar med rik växtlighet eller utefter kanaler. 
Födan består av fisk, grodor eller insekter. 
Boet byggs av vass i vassen eller i en buske. 
Hanen har hjässa och rygg i svart, medan hos 
honorna dessa partier är bruna. Lätet kan hö-
ras dygnet runt, men mest nattetid och består 
av upprepade grymtande.
Lars Jonsson uppger dock att arten är ”tillba-
kadragen men mer rörlig och lättare att se än 

sin större släkting rördrommen. Man stöter 
inte sällan upp den utefter åar och kanalvallar.
Vetenskapligt namn
Linné gav dvärgrördrommen samma släkt-
namn som hägern, nämligen ”Ardea” som är 
den latinska benämningen på häger, men med 
en oklar betydelse.
Idag har dock dvärgrördrommen ett annat 
släktnamn, nämligen Ixobrychus. Detta släkt-
namn är grekiska och det är för mig oklart när 
släktnamnet ändrades. Namnet i sig är ytterst 
förbryllande, där det grekiska ordet för mistel, 
ixias, är första leden, dock felstavat. Andra 
delen av släktnamnet ”brychus” skulle kunna 
tydas som bröla och hänsyftar på lätet.
Tommy Tyrberg, som konsulterats i frågan i 
januari 2015, finner namnet förbryllande, men 
föreslår en tolkning som ungefär ”mistel-
tandgnisslare”, oklart dock vad misteln har 
med dvärgrördrom att göra.
Artnamnet ”minutus” syftar naturligtvis på 
litenheten jämfört med vanlig rördrom. Arten 
har även kallats dvärghäger. 
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På uppdrag av SOF BirdLife har VOF under 
december/februari planerat och organiserat 
ett större inventeringsprojekt i brandområdet i 
Västmanland. VOF:s ansökan om finansiering 
har beviljats av Naturvårdsverket/Alvins fond. 
Projektet löper över fem år och SOF BirdLife 
står som garant för hela projektperioden.
Syftet med projektet är att ta reda på vilken 
betydelse skogsbränder har för en nyetable-
ring och återetablering av fågelarter. Målet 
är att dokumentera i vilken omfattning en 
nyetablering sker i ett bränt skogslandskap. 
Vidare hur tidigare etablerade arter återvänder 
till området samt hur de eventuellt ökar eller 
minskar i antal. 
Dessutom finns möjligheten att följa even-
tuella skillnader i fågelfaunans utveckling i 
skogsmark som kommer att skyddas/bevaras 
genom naturreservat och Ekopark och skogs-
mark som kommer att återställas till produk-
tionsskog.
Det samlade inventeringsprojektet omfat-
tar perioden 2015-2019 och innehåller fem 
delprojekt.

Delprojekt A   
Taxering utefter skogsbilvägar. Sträcka 100 
km. Första fem åren. Färdsätt: Gå, skidor, 
cykel. 
Första halvan mars: Tidig morgoninventering. 
Hackspettar och skogsmesar. 
Första halvan april: Tidig morgoninventering. 
Hackspettar, trädlärka och skogsmesar.
Första halvan maj. Tidig morgoninventering. 

Hackspettar, trädlärka, stenskvätta, ortolan-
sparv
Första halvan juni: Tidig morgoninventering. 
Ortolansparv, stenskvätta, törnskata
Punkttaxering utefter skogsbilvägar. Sträcka 
100 km. Färdsätt bil
Mitten juni. Nattinventering kl 23-01. Natt-
skärra, trädlärka.

Delprojekt B
Inventering av tidigare kända lekplatser för 
skogshöns. Samtliga kända spel inventeras 
under något av de två första åren samt det 
femte året.
Mars och april: Tjäderinventering. 
Slutet av april: Tidigare kända spelplatser 
besöks för att räkna antalet tuppar.
April. Inventering av orre. Tidigare kända 
spelplatser inventeras något av de två första 
åren samt femte året

Delprojekt C - Rödstjärt
Uppsättning av 2 x 100 holkar på två olika 
större tallhedar med årlig kontroll av häck-
ningstäthet samt ungproduktion/ringmärkning. 
Delprojektet kombineras med en webbkamera 
för webbutsändning av vad som löpande sker 
i en häckningsholk för att marknadsföra det 
samlade projektet, VOF och öka intresset för 
fåglar i brandområdet.
Delprojekt D
Ugglor. Området har tidigare inventerats på 
antalet revirropande ugglor.

Inventeringsprojekt i brandområdet 
Långitudinella inventeringar av ny- och återetableringar av fågelarter

Projektet löper över fem år och täcker in en stor del av i brandområdet förekommande 
biotoper.  Utvalda fågelarter att ingå i projektet är: samtliga hackspettar, skogsmesar, 
tjäder, orre, samtliga ugglor, nattskärra, trädlärka, rödstjärt, stenskvätta, törnskata, fisk-
gjuse, storlom och ortolansparv.

Text: Lennart Waara
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Under VOF:s Ugglelyssnarvecka i mitten av 
mars varje år genomförs ugglelyssningar i 
området.

Delprojekt E
Inventering av fiskgjuse och storlom. Några 
fiskgjuse- och storlomspar har häckat i om-
rådet.  Vår/sommar. Häckningar av fiskgjuse 
och storlom eftersöks och ungproduktionen 
följs upp under de fem första åren.

Projektet leds av styrgruppen för VOF:s 
inventeringar i brandområdet (SVIB) med 
representanter för VOF, Sala, Ramnäs, Arboga 
samt Daglediga och Rapphönan. Ansvariga för 
de olika delprojekten finns inom styrgruppen. 
Projektet samarbetar med forskare vid Grimsö 
och SLU och sker i samverkan med Länssty-
relsen. Ytterligare samarbetspartners kommer 
att knytas till projektet efter hand.
Nu pågår ett omfattande arbete med att förbe-
reda inventeringarna på olika sätt; söka inven-

terare, planera de olika aktiviteterna, ta fram 
anvisningar och blanketter för inventeringarna 
m.m. Eftersom inventeringarna är många och 
omfattande behöver projektet ett flertal inven-
terare. Riskerna i brandområdet gör dessutom 
att man hela tiden bör gå två och två.

Vi behöver kontakt med alla som önskar 
delta som inventerare i detta för VOF viktiga 
projekt. Både erfarna och mindre erfarna 
välkomnas.  Vi avser organisera så att mindre 
erfarna alltid går med en mer erfaren inven-
terare. Vägledande material, protokoll och 
instruktioner kommer att finnas för invente-
ringarna. 

Vill du vara med i inventeringsprojektet, 
kontakta Lennart Waara 070 710 7724,  
lennart.waara@suravision.se eller Sören 
Larsson 070 567 8725,  soren20@telia.com.

foto Lennart Waara
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Sörsalbo, 29 april 2014
När jag svängde in vid Sörsalbo och körde 
på de små vägarna mellan gårdarna tänkte 
jag; ”Tänk om man skulle hitta någon riktig 
sällsynt fågel här… det skulle inte funka med 
trafiken om det kom hundratals människor.” 
Jag hade då ingen aning om vilken tur jag – i 
dubbel bemärkelse – skulle ha bara några 
minuter senare. 
”Där står en trana, där står vadare”…, en 
snabb blick över den översvämmade åkern vid 
Vargbacken sade mig att tuben fick börja med 
vadarna för att sedan arbeta sig vänster mot 
tranan som stod på åkern intill väten. Jag ser 
att det är både svartsnäppor och brushanar och 
den 29 april är det inga dåliga fåglar i Väst-
manland och säkerligen var de årets första för 
mig. Jag hinner inte så mycket längre förrän 
en genomträngande trumpetfanfar a´la grus 
genljuder över nejden och jag tänker; Det var 
ett konstigt tranläte, kan det vara en prärie-
trana? Det är bara den första spontana tanken 
som kommer upp i mitt sinne och när jag 
lyfter handkikaren mot den tranliknande fågel 

som just lyft från åkern framför mig, kan jag 
bara konstatera att japp! Det är en prärietrana. 
Jag står på en liten höjd och den flyger lågt 
över marken förbi snett nedanför mig. Jag 
ser den liksom rätt i ansiktet som har den 
typiska teckningen med rött i pannan istället 
för i nacken och med total avsaknad av svarta 
och vita fält på halsen. När den flyger bortåt 
noterar jag vilka ljusa vingpennor den har på 
vingovansidan (till skillnad från en vanlig tra-
nas helsvarta) och vilken tämligen annorlunda 
flykt den har. På håll och snett bakifrån ser 
den nästan ut som en trapp, klart mindre än en 
vanlig trana.
Alla dessa konstateranden äger dock rum i ett 
nästan alltför lugnt tillstånd. Jag måste säga 
högt till mig själv att JA, det är en prärie-
trana!!! För att få upp pulsen lite unnar jag 
mig att skrika rakt ur och skratta högt som en 
galning. Det är bara en sak, den försvinner 
norrut utom synhåll, dessutom är min mobil 
nästan helt urladdad. Jag trycker iväg ett sms 
till omkring tio personer inklusive Johan 
Södercrantz på artportalen och hinner ta emot 

Prärietrana (Grus canadensis) i Svartådalen – 
en ny art för Sverige 

Text: Daniel Green foto: mikael bergman
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två-tre samtal från några upphetsade kompisar 
som redan är på väg eller i faggorna av olika 
skäl. Jag försöker tänka var jag skulle söka 
mig om jag var en prärietrana? Björnhålet blir 
mitt första val och där brukar stå tranor och 
svanar, jag åker dit från östra sidan men ser 
inte en fågel. Hällby som har översvämmade 
fält blir nästa anhalt, inget där heller. Bortåt 
Västerby står det tranor på en åker och där blir 
vi flera som sammanstrålar och letar igenom 
flocken. Vi kammar dock noll. 
Jag hade inte gett mig upp hit för att skåda 
fågel idag så jag är inte rustad för att fortsätta 
leta, kyla och hunger börjar göra sig gällande. 
Jag känner dock att jag måste kolla Sörsalbo 
och Vargbacken-svämman igen, tänk om den 
är tillbaka? Nej, det var den inte, jag åker 
hem, en knapp halvtimme senare återupp-
täcks den vid Björnhålet. Ralf Lundmark och 
Markus Rehnberg fick ögonen på den i princip 
samtidigt. 
Prärietranan sågs av hundratals tillresta under 
de kommande 6 dagarna, (någon har uppskat-
tat att 1.000 besökare såg fågeln) mestadels 

vid Hällby och Västerby. Miljöer med öppen 
åkermark och vid utsikt. Lyckosamt val då det 
är platser med relativt god förmåga att ta emot 
besökare och bilar utan alltför mycket konflik-
ter med jordbrukare och lokalbefolkning. 
På det stora hela skötte sig besökarna bra och 
Kalle Källebrink, Erik Andersson, m.fl. bidrog 
till skyltning och initiativ till lite servering av 
kaffe och bullar togs även av lokala entrepre-
nörer.
Prärietranan (Grus canadensis) finns i två 
huvudraser i Nordamerika. Denna var den 
mindre av dem som också är den nordliga 
och mer långflyttande. Troligen är det samma 
fågel som setts några gånger per år i Europa 
sedan hösten 2010 då den av allt att döma 
korsat Atlanten och hamnade i Skottland. 
Sommaren 2013 var den i Finland. I mitt sinne 
har den ständigt närvarat när jag spanat tranor 
i Svartådalen de senaste 4 åren och jag vet inte 
hur ofta jag tjatat om att vi måste hitta prä-
rietranan i Svartådalen. Ibland blir drömmar 
sanna, det är bara att fortsätta drömma… och 
prata om dem.

Ett stort gäng gråsiskor i en 
buske vid bilarna, domherre, 
sidensvans och grönsiska också 
vid bilarna.
Väl vid matningen i Skälbysko-
gen hade vi grönsiska, bofink, 
koltrast, domherre, tofsmes, 
svartmes, talgoxe, blåmes, tall-
tita, nötväcka och kungsfågel. På 
vägen tillbaka till bilarna fick vi 
in större hackspett och gulsparv.
Det får vi väl anse som en lyckad 
utflykt.

Text & foto: Marjatta Ericsson

Rapphönan drog till skogs
En toppeneftermiddag för Rapphönan med fjällvråk och ormvråk vid Skälby IP. Fem 
vråkar samtidigt i luften. 
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Sverige är världsbäst på att ringmärka fåglar. 
Seppo Leppälampi, Arboga är nybliven 
ringmärkare. Han har arbetat som assistent 
till en licensierad ringmärkare under ett antal 
år. Ringmärkaren är en mycket fågelkunnig 
person som måste ha en personlig ringmärkar-
licens, som årligen utfärdas av Ringmärkar-
centralen vid Nordiska Riksmuseet. 
Seppo gick ringmärkningskurs i augusti på 
Ottenby. Kursplanen omfattade både praktiska 

Seppo nybliven ringmärkare
och teoretiska moment gällande ruggning, 
användande av ruggningsnycklar vid åldersbe-
stämning, utfärgning av mjukdelar, ringmärk-
ning, insamling av biometri, säkerhet och 
aktuell juridik. 
Det som återstår för Seppo är att erhålla ett 
formellt ringmärkartillstånd för ett specifikt 
projekt (CES-licens) från ringmärkarcentralen 
vid Nordiska Riksmuseet.
Tills vidare ringmärker Seppo under annans 
licens, idag Sören Larssons.
Att ringmärka och studera fåglar ger kunska-
per inte bara om fåglarnas flyttningsmönster, 
utan även om miljöns tillstånd. Fåglar är 
känsliga och om vissa arter blir mer sällsynta 
eller får färre ungar har det till exempel ofta 
med miljöförändringar att göra.
 Ringmärkningscentralen ger tillstånd för 
ringmärkning, service till ringmärkare och 
forskare, handlägger rapporter om återfunna 
fåglar och publicerar artiklar, böcker och 
rapporter som bygger på ringmärknings- och 
återfyndsdata.



27

Fåglar i Västmanland  nr 1,  2015

Den 10 januari åkte tio Västmanlänningar från 
Vallby Friluftsmuseum mot Råstasjön och 
Lötsjön i Solna och Sundbyberg.
Huvudmålet för dagen var de övervintrande 
vattenrallar som brukar observeras vid Råsta-
sjöns norra strand.
Men vi började med den offentliga matning 
som finns i närheten och förvånades över hur 
30 koltrastar lyckades hålla sams, när två kol-
trastar här hemma kan slåss dag ut och dag in 
över några äppelbitar som gott och väl räcker 
åt båda.
Förutom koltrast sågs någon bofink och i träd-
kronorna drog grå- och grönsiskor fram.
Vid ”rören” hade vi förberett oss på att vänta 
och speja hårt efter de skygga och skulkande 
vattenrallarna, men där behövde vi inte oroa 
oss. Direkt när vi kom dit kom den första fram 
och sprang över cykelbanan och sedan fort-
satte de att hålla sig nära oss. Så pass nära att 
de klev innanför närgränsen för våra kameror.
Promenaden fortsatte sedan vidare till sjöns 
sydvästra hörn, där vattnet hålls öppet och 
änder, gäss, svanar och gråhäger håller till.
Bjarne som var med redan förra året hade 
plockat med lite rensad abborre som han 
lockade till sig hägrarna med och en rörhöna 
smög omkring i undervegetationen. 

Foto Benjamin Rodling

Foto: Johan Karlsson

RÅSTASJÖN I JANUARI

Exkursionen avslutades sedan vid den mer 
parkdammslika Lötsjön, där huvudattraktio-
nen  var en övervintrande skedandshona. 
Sammanfattningsvis en mycket lyckad ex-
kursion där alla målarter sågs av alla delta-
gare och den av SMHI utlovade snöstormen 
påpassligt väntade med att komma tills vi kom 
hem till Västerås igen. 

Text. Johan Karlsson

Den här kungsfågeln flög mot vår fönster-
ruta och var efter detta utslagen en tid. Den 
fick komma in i värmen i köket medan den 
kvicknade till. När den började flyga mot 
fönsterrutan för att ta sig ut igen tog jag den 
i handen för att släppa ut den. Men den satt 
kvar på min tumme en lång stund. Jag kunde 
lirka upp telefonen och ta några bilder på 
den innan den flög iväg. Det blev en rar bild 
på vår minsta fågelart tycker jag. 

Göran Smedberg i Sala

Bättre en fågel i handen ...
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Arboga Fågelklubbs intresse för trädkryparen 
har sin början i tidigare studier som genom-
fördes av Gustaf Eriksson (Ulf Erikssons far) 
i Arboga. Gustaf studerade under många år på 
1970- och 80-talet trädkryparens häcknings-
framgång på Jädersskogen dvs. skogen söder 
om Arbogaån med start från Älholmen och 
ända bort mot Gålsjön i väster. 
Tidigare holkar placerades i grupper om fem 
i lämplig biotop. Oftast var holken riktad bort 
från stigar för att inte störas av förbipasse-
rande skogsflanörer. 
Trädkryparholken placerades lågt i brösthöjd 
för att snabbt och enkelt kunna kontrolleras 
före och under häckning.  Tidigare holkstudier 
har visat att med ökad tillgång på lämpliga 
boplatser kan man få trädkryparen att öka i 
området. 
Med de här kunskaperna startade vi i Arboga 
Fågelklubb ett Trädkryparholkprojekt våren 
2013 för att på nytt studera trädkryparens 
häckningsframgång i princip i samma område 
som Gustaf Eriksson tidigare studerat. Än 
idag kan gamla holkar hittas på skogen då de 
var ytterst välgjorda och noggrant uppsatta av 
Gustaf Eriksson.  
Området som vi valt har sin början vid Gärd-
selbäcken och sträcker sig in mot Kalkugns-
bergets naturreservat strax 
söder om Ramstigen och följer 
de stigar som löper i området. 
Under mars år 2013 placerades 
50 holkar ut i grupper om 5 
holkar och i februari-mars 2014 
ytterligare 50 holkar runt själva 
Kalkugnsberget.
Holkmodellen som valts är 
i princip densamma som tidigare används 
dvs. en holk med öppningsbar front utan 

någon baksida. Trädstammen blir då holkens 
bakrygg. På var sida har en spalt på ca 15 mm 
sparats med en höjd på ca 40 mm. Det ska 
efterlikna en barkflaga i naturlig häckmiljö. 
Holken najas med aluminiumtråd till träd-
stammen för att inte skada trädet. 
Eftersom trädkryparen är präglad till granskog 
har också samtliga holkar placerats på granar 
med ca 300 mm diameter.  Holken fästs i 
brösthöjd för att lätt kunna kontrolleras. Gärna 
också med lite fuktigare miljö runt själva 
holkgruppen.
Trädkryparen börjar tidigt med häckningen 
och kan redan i början på mars höras revir-
sjunga i området. Själva häckningen startar 
också tidigt då första ägget kan hittas redan i 
början-mitten på april. Bobalen består underst 
av späda kvistar som ovanpå kläs av bastrem-

sor från en och sälg. Kullen 
består normalt av 5-6 ägg/
ungar. 
Tanken med vårt trädkry-
parholkprojekt är att studera 
häckningsframgången i en 
holkserie på 100 holkar under 
ett längre antal år. Samtliga 
kullar ska också ringmärkas.  

För att hinna med att följa upp samtliga holkar 
har holkarna delats in i sju ansvarsgrupper där 

Trädkryparholkprojekt i Arboga

Text: Seppo Leppälampi
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varje holkgrupp kontrolleras av samma person. 
Första året missades kontroll av häckningsframgången då 
endast en häckning hittades vid Gärdselbäcken och där kullen 
lämnade holken utan ringmärkning. Våren 2014 hittades fem 
häckningar/bobalar men inga ungar ringmärktes.
Under våren 2015 kommer nu samtliga holkar att följas upp 
mer systematiskt av varje holkgrupp med start redan då träd-
kryparen börjar sjunga in sitt revir. Förhoppningsvis har vi nu 
bättre koll på samtliga häckningar och kan då hinna med att 
ringmärka samtliga kullar. 
Då trädkryparen är känslig för störningar bör ringmärkningen 
ske strax innan ungarna lämnar holken. Arboga Fågel-
klubb återkommer med en aktuell rapport efter kommande 
häckningssäsong.

Gamla välgjorda trädkryparhol-
kar uppsatta av Gustaf Eriksson

Fågelklubben i Fagersta har sedan i höstas 
jobbat med att bygga ett nytt fågeltorn vid 
Backgården. Tornet ska ersätta plattformen 
vid den gamla ladan. Med det nya tornet kom-
mer man att få bättre överblick över Brand-
boviken, vilket säkert kommer att göra att fler 
skådare kommer dit. 
Backgården är idag mer av en sträcklokal, 
men med ett bra torn och bättre betade marker 
skulle området kunna utvecklas till en intres-
santare fågellokal.  
Ett tiotal personer brukar ställa upp och jobba 
på tornet som byggs med Lonabidrag från 
Länsstyrelsen.

Tornbygge pågår i Fagersta

INBJUDAN TILL MÖTE 
OM ATT STARTA

VÄSTERÅS FÅGELKLUBB

Plats: iNTiMAN, Sigurdsgat. 16  Västerås
Dag och tid: 21/4  kl 18:00 -19:00  
Mingel med soppmiddag (50:-/person). 
Föranmälan behövs till soppmiddagen 
senast 17/4 till:  
johan.karlsson.vof@gmail.com
19:00 - Mötet startar med nedan före-
slagen dagordning:
1. Presentation av förslag till organisa-

tion och verksamhet
2. Allmän frågestund och diskussioner 

kring organisation
3. Förslag på personer som kan tänkas 

ingå i en interimsstyrelse
4. Ev val av interimsstyrelse som får till 

uppdrag att bilda en förening samt 
kalla till ett första årsmöte.
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November
1 ex. tallbit sågs vid Lönnbrosjön, Rytterne 
sn. den 10 och 10 ex. vid Kindla, Linde sn. 
den 25. 
3 ex. bändelkorsnäbb sågs i Tidö-Lindö, 
Rytterne sn. den 16, 6 ex. sträckande vid 
Stormossen, Ramnäs sn. den 25 och 6 ex. vid 
Askö-viken, Västerås-Barkarö sn. den 30.
Alfågefl observerades från Hötjärn den 11-22, 
från Norasjön den 16 och 27-28, i Magsjön, 
Sura sn. den 22, i Sörsjön, Sura sn. den 28 och 
i Gnien, Ramnäs sn. den 28.
9 ex. svärta sågs i Brandbo, Västanfors sn. den 
13 och 1 ex. i Norasjön, Nora sn. den 27.

December
1 ex. vittrut sågs vid Färjkajen, Västerås den 
17 och rapporterades därifrån under hela 
december månad.

4 ex. tallbit sågs i Grythytteviken den 6 och 
31 ex. i Bredatjärnen, Västervåla den 13.
Bändelkorsnäbb rapporterades från Djäkne-
berget och Gideonsberg, Västerås och från 
Hedvallsbron, Sura sn. den 11 och från 
Kungsudden, Kungs-Barkarö sn. den 27.

Obsar hämtade från  
rapportsystemet Svalan
november 2014 tom februari 
2015
Observationerna är ej granskade  
av RK eller RRK.

Text: Gunilla Hammarström

       foto zsombor Károlyi

Januari
1 ex. kaspisk trut rapporterades från Väster-
åsfjärden, Västerås den 9. 
1-3 ex. vittrut rapporterades från Västeråsfjär-
den, Djuphamnen och Färjkajen, Västerås 
under hela januari månad.
1-10 ex. bändelkorsnäbb observerades vid 
Johannisbergs flygplats, Västerås den 17-30.

Februari
1 ex. vittrut rapporterades från Djupham-
nen och Gryta soptipp, Västerås under hela 
februari.
1-4 ex. bändelkorsnäbb sågs vid Johannis-
bergs flygplats, Västerås den 5-12. Det 
rapporterades även bändelkorsnäbb från 
Kungsudden, Kungs-Barkarö sn. den 2 och 19 
och från Årby, Hallstahammars sn. den 24.
1 ex. tundrasädgås observerades vid Bocksjön, 
Tortuna sn. den 28..

Datum att notera

•	 17-19 april 2015 SOF 
BirdLifes årsmöte på 
Gottskärs hotell, Onsala 

•	 4 - 6 september  
Falsterbo Bird Show
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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
749 71 FJÄRDHUNDRA
070 640 0501 
kalle.kallebrnk@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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