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Välkommen till vin-
ternumret av Fåglar 
i Västmanland. Här 
hittar du alla aktivi-
teter VOF erbjuder 
dig som medlem de 
kommande månader-
na. Även de lokala 
fågelklubbarnas pro-
gram finns med i den 
mån de var klara innan FIV gick i tryck. 
    Artrallyt vill jag slå ett slag för. Det är en kul 
aktivitet att under en dag ge sig ut och leta så 
många olika arter som möjligt. Eftersom man 
tävlar i lag är det ett utmärkt tillfälle att ta med 
någon i laget som nyss börjat skåda. En nybörja-
re med skarp blick är till stor nytta i laget, när det 
gäller att inte missa en enda fågel inom synhåll. 
På de vana skådarnas lott ligger att artbestämma. 
    Den sociala biten i fågelskådandet är för 
många minst lika viktig som kryssandet. För 
visst är det härligt att umgås med människor i 
olika åldrar som har samma intresse och få dela 
med sig av sina kunskaper till några och få av 
andra.
    Alla VOF:s utflykter är sådana tillfällen. 
De ger de bästa möjligheterna att lära sig mer 
om fåglar och komma till bra skådarställen du 
kanske inte känner till. Så vi ses väl på vinter-
utflykterna!

Fina bilder göra att tidningen blir 
trevligare att läsa. Stort tack till 
fotograferna som ställt sina bilder till 
förfogande i detta nummer:

• Anders Wirdheim
• Bjarne Eriksson
• Erik Berg
• Ewa Ölvebo
• Gigi Sahlstrand
• Gunilla Hammarström
• Göran Nilsson
• Johan Karlsson
• Jörgen Lindberg
• Lennart Waara
• Lillebror Hammarström
• Nori Ahari
• PG Bentz
• Tommy Nordström
• Torbjörn Arvidsson
• Zsombor Károlyi
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Välkommen in till oss på Eggeborns. Vi finns 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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Hej alla VOF:are! 

I helgen genomförde VOF det traditionella Höstmötet, 
denna gång i Köping med Hedströmsdalens Ornitologiska 
Förening som värd.  Mötet fokuserade på skapande och 
vidmakthållande av våtmarker. Mycket fin information 
gavs kring Norsa av Göran Nilsson, HOF och Asköviken 
av Torbjörn Hegedüs, VOF. Dessutom presenterades resul-
taten av de två första årens inventeringar på Hälleskogs-
brännan av Sören Larsson.
    En fråga som diskuterades var vikten av att samordna VOF:s och de lokala föreningarnas 
program och exkursioner. Det är en bra väg till ökat och bättre samarbete mellan den regionala 
och den lokala nivån. Många förslag kom fram som styrelsen nu har att ta tag i.
    I skrivande stund har vi en ny art för Europa – tundrasparv - på besök i Skåne. Över huvud 
har hösten inneburit en helt osannolik rad av rara arter med bl.a. invasion av sibirisk järnsparv. 
Vem hittar den för ”sibjärnen” i Västmanland? En t-shirt med trycket ”Jag hittade den första 
sibiriska järnsparven i Västmanland” utlovas till upptäckaren!
    Annars är det här en period med en viss nedgång i artande och fotografering! Dock finns nu 
många fina fågelmatningar att besöka. VOF:s programansvarige Johan Karlsson har tagit fram 
en beskrivning av publika matningar som också innehåller vägbeskrivningar. Den finns på 
VOF:s hemsida. Saknas någon matning så är det bara att meddela Johan så kommer den snabbt 
in bland de andra.
    Nästa stora samlande arrangemang för oss alla är Artrallyt lördag den 21 januari. Läs mer 
om detta på sidan 8.  VOF hoppas att så många lag som möjligt anmäler sig, i synnerhet från 
kommuner som inte deltagit tidigare.
    Eftersom vi nu sakta går mot jul- och nyårshelgerna vill jag passa på att tacka för det gångna 
året och önska dig sköna och avkopplande helgdagar. Gärna med några trevliga fågelupplevel-
ser.

Vi ses i fågelmarkerna
Lennart

Vår ordförande Lennart

Alfågel fotograferad vid 
Tylösand i november
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Västmanlands 
Ornitologiska Förening

 
Vinterns program

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

DECEMBER 4 - ADVENTSSKÅDNING

Datum: 4/12 
Målarter: Övervintrande fågelbordsarter som 
skogsmesar, stenknäck, domherre, m.fl.
Anmälan: till Johan Karlsson, 070-666 0727 
johan.karlsson.vof@gmail.com 
Ledare: Marjatta Ericson 
Samling: 08:00 vid Vallby P Västerås. 
Svårighetsgrad: Nybörjarvänlig skådning 
Fysisk krävande: Vi åker bil mellan olika 
matningar och går korta bitar 

Vi packar glögg och pepparkakor i matsäcken 
och ger oss ut i skogarna och parkerna runt 
Västerås och besöker matningar och andra 
spännande ställen där vi kan möta övervint-
rande fåglar. Vilka matningar och platser som 

besöks beror på vädret. Som längst blir det c:a 
2.5 km att gå, men de allra flesta platser ligger 
mycket närmare och vi anpassar oss givetvis 
så att alla som vill kan vara med.
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DECEMBER 10-18 - MUSIKHJÄLPENRALLY

JANUARI 14 - EKOSKÅDNING I STOCKHOLMSOMRÅDET

F
o

to
: G

g
i S

a
h

ls
tr

a
n

d

I samband med Radiohjälpens insamling  
Musikhjälpen så arrangeras Skådarhjälpen 
som syftar till att fågelskådare på ett lustfyllt 
sätt ska vara med och bidra till Musikhjälpen.
Det är ett artrally där man samtidigt också 
bidrar med 1 kr/art man ser.
    Tävlar gör man lite som man vill. Man kan 
tävla internt mot bästa kompisen, men det på-
går också en tävling mellan olika landskap. Ju 
fler som är med och rapporterar in arter desto 
mer pengar kommer in till Skådarhjälpens 
insamlingsbössa och desto bättre går det för 
Västmanland i tävlingen.
Vill man inte tävla går det utmärkt att bara 
skänka pengar.

Datum: 10-18/12
Målarter: Alla
Avgift: 1 kr/art till Musikhjälpen.
Mer info: http://www.skadarhjalpen.se/

Som vanligt tänker vi börja året med en ut-
flykt till Stockholmsområdet, skillnaden i år är 
att vi åker kollektivt. Vi börjar med att ta tåget 
från Västerås  07:39 och är framme vid Sund-
bybergs station 08:27. Där vi tar en promenad 
till Lötsjön, tittar till fåglarna och passar på 
att ta en fika på Gröna stugan. Därifrån går vi 
sedan vidare mot Råstasjön som håller en hel 
del övervintrande fåglar. 
    Efter Råstasjön går vi till Hallonber-
gens tunnelbana och tar tunnelbanan in till 
Kungsträdgården och besöker matningsflotten 
i Stockholms ström. Därfifrån tar vi oss till 

Stockholms central och tar tåget hem till Väs-
terås igen. Tidsåtgång för hela resan är svårt 
att beräkna då det är första gången vi testar 
detta. Räkna med att vi håller på hela dagen, 
så en matsäck med lunch bör packas med.

Datum: 14/1 2017
Målarter: Vattenrall och övervintrande 
sjöfågel.
Anmälan: till Johan Karlsson, 070-666 0727 
johan.karlsson.vof@gmail.com 
Ledare: Johan Karlsson 
Samling: 07:00 vid Västerås Centralstation 
Tåget avgår 07:39
Svårighetsgrad: Nybörjarvänlig skådning
Fysisk krävande: c:a 6-8 km att gå i stads 
och parkmiljö
Kostnad: Var och en löser sina egna biljetter 
för tåg och tunnelbana.
Barn upp till 12 år reser gratis med vuxen på 
T-banan. Fullt pris gäller för vuxna som har 
fyllt 20 men inte 65. Reducerat pris för unga 
under 20 och äldre över 65.
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JANUARI 21 - ARTRALLYT

Här är de data som det kommer att räknas 
procent av för Tofsmesen: 
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.

Vinnare 2016 
Korparna vanns av FB Lag1 från Västerås 
med Niclas Lignell, Ludwig Jonsson och Han-
nes Lignell med 49 arter. 

Tofsmesen vann Lappland 2.0 som fick ihop 
39 arter i Skinnskatteberg där totalen de senas-
te tio åren är 63 arter. Det blir 54 %.  Lennart 
Waara, Leif Johansson, Leif Edberg,  Sören 
Björklind och Roland Waara ingick i laget.

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. 
Gräddstuvad pyttipanna med dryck serveras 
för 120:- + dryck.

Givetvis rapporteras roliga arter på Artpor-
talen även dagarna och veckorna innan rallyt 
och om någon hittar en raritet under rallyt så 
ska den larmas precis som vanligt. 

Anmäl ditt lag till Ulf Carlson 0703 745 979 
eller mail till vof.artrally@gmail.com senast 
19 januari 2017. 
 

STÄLL UPP FÖR FÅGELSKÅDNINGEN 
I VÄSTMANLAND!

Lördag 21 januari 2017 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. Det finns två priser att kämpa om: Korparna för totalt flest 
sedda arter och Tofsmesen som delas ut till det lag som procentuellt sett flest arter i sin 
kommun baserat på antal sedda och rapporterade arter i Artportalen under januari tio år 
tillbaka. 

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 
hemsida: birdlife.se.
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JANUARI 28 - VINTERFÅGLAR INPÅ KNUTEN

Vinterfåglar Inpå Knuten är SOF/BirdLife 
Sveriges största enskilda evenemang. Den sista 
helgen i januari räknas fåglar vid fågelborden 
runt om i Sverige. 
     Vid den senaste räkningen ”deltog” över  
20 000  fågelbord! Helgen förlängs dessutom 
med fredag och måndag för att också förskolor 
och skolklasser ska kunna delta.
    VOF kommer under lördagen att arrangera 
en offentlig räkning vid matningen i Notudds-
parken, Västerås. Dit är alla välkomna att 
hjälpa till och ställa frågor om fåglar och 
fågelskådning

Datum: 28/1 
Tid: 10.00-13:00
Plats: Notuddsparken Västerås 
Ansvarig: VOF

En hel del rovfåglar flyttar från Sverige under 
vintern, men de som stannar blir oftast väldigt 
stationära. Dessa ska vi lägga fokus på och 
försöka hitta under en dagstur på slätter och 
skogar runt Västerås.
Vi anpassar oss efter det rådande läget och 
gruppens önskemål, men förutom rovfåglar 

Datum: 11/2
Målarter: Övervintrande fåglar, med fokus på 
rovfåglar
Anmälan: Johan Karlsson, tel: 070-666 0727,
johan.karlsson.vof@gmail.com 
Ledare: Johan Karlsson 
Samling: 07:30 vid Vallby Friluftsmuseum. 
Svårighetsgrad: Medelsvår skådning
Fysisk krävande: Vi åker bil och går korta 
sträckor

FEBRUARI 11  - ROVFÅGELSUTFLYKT

Under ledning av Rördrommens fältstation 
i Södermanland så genomförs varje år en 
örnräkning i Mälardalen, där 90-100 platser 
bemannas under en förmiddag och alla obser-
verade örnar räknas.
    I Västmanland finns många platser och 
besökare kan komma och titta och få informa-
tion om örnar och om fågelskådning. Håll 
utkik på vår hemsida och på Facebook för mer 
information.

finns det också goda möjligheter att hitta 
skogsfågel, strömstare mm. 
Dagen kommer sedan att avslutas vid någon 
matning i skogen för lite småfågelskådning.
 

MARS 4 - ÖRNRÄKNNG
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MARS 18 - HACKSPETTAR VID DALÄLVEN
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Ändringar i programmet kan tillkomma. 
Håll utkik på hemsidan och på 

vår sida och grupp på Facebook för aktuellt program. 

Hemsida: http://www.birdlife.se/vof
Facebook sida: Västmanlands Ornitologiska Förening

Facebook grupp: Fåglar i Västmanland

En tur till vår närmsta nationalpark för att 
bekanta oss med hackspettarna som trivs i de 
lövskogsrika markerna kring nedre Dalälven.    
    Här kan man hitta alla i Sverige förekom-
mande 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.
Deltagarantalet är begränsat till 12 personer 
och endast medlemmar i VOF får deltaga. 

Datum: 18/3
Målarter: Alla hackspettsarter
Anmälan: Johan Karlsson,  070-666 0727
johan.karlsson.vof@gmail.com
Ledare: Johan Karlsson
Samling: 05:30 vid Vallby Friluftsmuseum. 
Svårighetsgrad: Medelsvår skådning
Fysisk krävande: 1-5 km att gå i ostigad 
terräng.

I flera år har det anordnas en ugglevecka i 
Västmanland. Varje år under 7 dagar samman-
ställs alla observationer i landskapet. Sam-
tidigt samlas lokalklubbar och fågelintresse-
rade och åker runt och lyssnar eller skådar. 
    Eftersom ugglor följer sorkarnas popula-
tion så varierar resultaten år till år. Även väder 
under uggleveckan spelar en viss roll för 
resultaten.
    För frågor kontakta Sören Larsson. 

Datum: 17/3 – 26/3

MARS 17-26 - UGGLELYSSNARVECKAN

Ansvarig: Sören Larsson, 070-5678 725  
e-post: soren20@telia.com
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Program 
Rapphönan Västmanland

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

DECEMBER - måndag 5/12
Inneträff. Rovfåglar och diverse annat.

JANUARI - måndag 9/1
Inneträff. Förberedelse för Artrallyt.

JANUARI - lördag 21/1
Artrallyt. Rapphönan deltar med egna lag.
 
FEBRUARI - måndag 6/2
Inneträff

MARS - lördag 4/3
Örnräkning på Gäddeholms brygga

MARS - måndag 6/3
Inneträff. Ugglor.

Vi planerar några uteträffar under vintern 
men datum är ej klara. Titta på hemsidan. 

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

MARS 25 - UGGLELYSSNING RUNT VÄSTERÅS

Efter en knaper ugglesäsong våren 2016 
hoppas vi nu på en uppgång och ett lite bättre 
resultat i år. Uggleaktiviteten påverkas av gna-
gartillgången som normalt följer en 4-årscykel. 
Även väder och vindar påverkar så det är en 
del pusselbitar som ska falla på plats för en bra 
kväll. Men vi vet var ugglorna håller till och 
även år med liten aktivitet på ugglor kan ge 
riktigt fina kvällar.
    Vi startar strax innan solnedgången och hål-
ler på så länge vi och ugglorna orkar.

Datum: 25/3
Målarter: Alla i Västmanland förekommande 
ugglearter
Anmälan: Johan Karlsson, 070-666 0727, 
johan.karlsson.vof@gmail.com

Ledare: Johan Karlsson
Samling: 17:00 vid Vallby Friluftsmuseum. 
Svårighetsgrad: Nybörjarvänlig skådning
Fysisk krävande: Vi åker bil mellan olika 
platser
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Inomhusträffar torsdagar i Studiefrämjandets lokaler, Pilgatan 8C,  
Västerås börjar alltid kl 14.00 och slutar efter ett par timmar. Du är väl- 
kommen dit utan föranmälan. Vissa gånger har vi ett i förväg bestämt program 
med inbjudna föreläsare, andra gånger deltar vi själva med våra egna erfaren-
heter och visar bilder, filmer eller tar upp frågor till diskussion. 

Dagsutflykterna startar oftast på morgonen och vi är ute 4-5 tim. Samling vid Vallby 
Friluftsmuseum P. för samåkning. Milersättning 8 kr/mil till föraren. Tider och utflyktsmål 
kan ändras. Titta på VOF:s hemsida för aktuell information. Anmäl dig senast dagen före.  

Program Daglediga

Kontaktpersoner dagledigas verksamhet:

Bo Askerin  070 – 172 26 50
Britt Björkman  073 - 096 85 20
Erik Westman  073 - 023 85 90 
Gunnar Nordesjö   021-188 055 

Vi startar den 12 januari  kl 14.00 på Studie-
främjandet med första inomhusträffen och 
slutar säsongen i maj.

Ett detaljerat program  kommer på VOF:s 
hemsida i början av 2017, www.birdlif.se/vof 
och mailas ut till dem som står på Dagledigas 
maillista.

Göran Johansson   070-684 73 85
Lennart Urby  070 - 317 55 42
Sten-Ove Sandell  073-544 56 20 
Ulla Stengärde  073-984 29 46  
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Program lokala klubbar i Västmanland

Tid Lokal klubb Aktivitet

December
03 Hedströmsdalen Besök vid en vintermatning i länets norra delar
03 Skultuna Adventsvandring vid Sågdammen
06 Arboga Månadsmöte 19.00 i Stadsbiblioteket
09 Ramnäs Klubbmöte i Vita skolan kl 19.00. Danmarksresan bilder.
19-20 Frövi Julmarknad Frövifors.
31 Hedströmsdalen Nyårsafton vid Norsa kl 10.00 -  12.00

Januari
07 Frövi Endagsinventeringen.
10 Arboga Månadsmöte 19.00 i Stadsbiblioteket
13 Ramnäs Klubbmöte i Vita skolan kl 19.00
21 Skultuna Strömstareutflykt till Strömsholm
21 VOF Artrallyt för hela Västmanland
22 Arboga Stadsfågelräkning
27-30 SOF Vinterfåglar inpå Knuten

Februari
02 Frövi Årsmöte
05 Arboga Strömstareinventering vid aktuella lokaler i kommunen
05 Hedströmsdalen Stadskampen vinterfåglar vid matningar i   
  Skinnskatteberg, Köpings stad och Norsa
07 Arboga Årsmöte 19.00 i Stadsbiblioteket
17 Ramnäs Årsmöte 19.00 i Vita skolan
21 Hallstahammar Naturskyddsföreningens kretsstämma

Mars
04 Arboga Örnräkning på Hästnäs udde
04 Skultuna Örnräkning vid Sågdammen
04 Ramnäs Örnräkning på Borgåsen, Surahammar
04 Hedströmsdalen Örnräkning vid Norsa
07 Arboga Månadsmöte 19.00 i Stadsbiblioteket
18 Hedströmsdalen Ugglelyssning. 17.00 Köping, 18.00 Skinnskatteberg

 För närmare detaljer gå till resp fågelklubbs hemsida. Länkar finns på birdlife.se/vof.
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Du kan få många fina upplevelser och lära 
dig mycket om fåglar genom att ha fågelut-
fodring. Men, det medför vissa risker för 
fåglarna som besöker foderborden, och 
innebär också ett ansvar för den som sköter 
utfodringen.

Fågelbord ska vara konstruerade så att fåg-
larna ej sitter i maten. Foder-
spill som hamnar på marken 
blandas med avföring. Lägg 
granris på marken, eller ha en 
uppfångningsbehållare täckt 
med finmaskigt nät under bor-
det. Fågelbordet bör rengöras 
regelbundet med utrustning 
som inte kommer i kontakt 
med livsmedel – använd t.ex. 
diskborste och diskmedel, 
följt av en desinficering med 
t.ex. klorin. 

Ge fåglarna utrymme - Und-
vik trängsel vid foderborden, 
ha gärna flera utfodringsplatser.  
Använd foder av bra kvalitet - Släng allt 
foder som luktar unket, är vått eller ser mögligt 
ut. Förhindra även att skadedjur, t ex gnagare, 
kommer åt fodret där det lagras. 
Agera tidigt - Med bra förebyggande åtgärder 
minimerar du antalet sjuka eller döda fåglar. 
Vid misstanke om sjukdomsutbrott bör mat-
ningen avbrytas helt under några veckor.

Sjukdomar hos fåglar. 
Salmonellos är orsakad av olika salmonel-
labakterier. Fåglar kan dö snabbt om salmo-
nellabakterier sprids i hela kroppen. Inflam-
mationer ses ofta i matstrupe och kräva, samt 
i inre organ. Smittade fåglar sprider bakterier 
med avföringen. Andra fåglar blir sjuka när 
de äter foder som är förorenat. Salmonellos 
är den vanligaste sjukdomen vid fågelborden 

under vårvintern, och ses oftast hos finkfåglar. 
Salmonella finns normalt inte i fågelfoder 
utan finns och sprids i naturen med fåglar och 
andra djur.
    Gulknopp orsakas av en art av trikomo-
nas som enbart drabbar fåglar, oftast duvor, 
men  även småfåglar, särskilt grönfinkar. Sår 
utvecklas i mun, svalg och kräva. Fågeln kan 

inte svälja, så den tappar 
frön som är förorenade 
med parasiter, eller smittar 
ner fågelbaden när de 
försöker dricka. Andra 
fåglar som äter och dricker 
samtidigt får då i sig 
parasiterna, och sprider 
därmed sjukdomen.
Aspergillos orsakas av 
mögelsvampar av asper-
gillusarten. Dessa finns 
normalt i omgivningen 
och växer till på fuktigt 
foder vilket orsakar luft-
rörs- och lunginflamma-

tion när svampen växer till i kroppen.
    Fågelkoppor orsakas av ett virus som 
orsakar vårtliknande utväxter på fjäderlösa 
hudområden kring näbb, ögon, vingar, ben och 
fötter. Drabbade är framför allt talgoxar och 
kråkfåglar. Virus sprids genom direktkontakt 
med smittade fåglar, insekter, eller med ned-
smittat foder eller foderautomater.

Smitta till människor. Salmonellabakterier 
kan ge sjukdom hos människor liksom hos 
fåglar. Grundregeln är att tvätta händerna noga 
med tvål och vatten efter att ha hållit på med 
fågelautomater, foderpåfyllning osv. Rengör 
inte redskap m.m. där de riskerar att komma 
i kontakt med livsmedel. Ingen av övriga 
sjukdomarna anses innebära  risker för män-
niskor.

Fågelmatning och sjukdomar vid 
fågelbordet

Källa: STATENS VETERINÄRMEDICINSKA ANSTALT
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6. Om du inte har tillgång till dator under 
helgen kommer registreringsformuläret att 
vara öppet fram till 8 februari. 

7.  Flera personer kan rapportera från en 
och samma adress, men då måste åtminstone 
förnamnet skilja eftersom programmet kon-
trollerar om det redan finns en rapport på den 
aktuella adressen. 

8.  Det är viktigt att berätta om du är medlem 
i SOF-BirdLife Sverige för att du ska slippa 
få dubbla inbjudningar och kanske också tid-
ningar inför kommande års ”Vinterfåglar inpå 
knuten”. 

9.  Lämna en e-postadress så att den årliga 
sammanfattningen kan skickas elektroniskt  
i stället för på papper. Det spar pengar för 
porto och belastar vår och fåglarnas miljö 
mycket mindre. 

Från och med 2015 sparas dina årliga 
rapporter i en databas som du själv kan titta 
tillbaka på. Dessutom, om du deltagit tidigare 
år, kan dina räkningar från tidigare år (2006-
2016) finnas med. 

Bjud in grannen eller några skådarkompisar 
och ha en trevlig stund tillsammans när ni 
räknar arterna vid din matning. 

Vinterfåglar inpå Knuten
27 ─ 30 januari

En kul aktivitet där vuxna och barn 
kan vara med och bidra lika mycket.

Tio i topp 2015
1 Talgoxe
2	 Pilfink
3 Blåmes
4 Gulsparv
5 Domherre
6 Koltrast 
7 Skata
8	 Grönfink
9 Kaja
10 Gråsparv

Nio tips inför årets räkning!

1. Försök att räkna på ungefär på samma sätt 
varje år. 

2. En bra metod är att räkna under en timme 
och sedan skicka in rapporten. 

3. Det är det högsta samtidigt sedda antal 
individer av en art som ska registreras i rap-
portformuläret. Således; ser du först 7 talgoxar, 
en stund senare 8, och ytterligare senare 4, är 
det alltså 8 som ska skrivas in i rapportformu-
läret. 

4. Använder du en stickprovsmetod under 
hela helgen är det på samma sätt, enligt punk-
ten ovan, det högsta samtidiga antalet som 
ska registreras in. Om du använder den nya 
appen Vinterfåglar så är det den metoden som 
används. Appen sparar automatiskt den högsta 
summan av en art som du registrerar och sud-
dar automatiskt bort lägre registrerade antal. 

5.   Din adress kan finnas i databasen och då 
får du förslag på adress och vilka matningsan-
ordningar du använt tidigare år. Det är bara att 
ändra om det inte stämmer. 

Foto: PG Bentz
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Nytt fågeltorn vid Sågdammen i Skultuna

I april i år eldades fågeltornet vid Sågdam-
men i Skultuna upp av några ungdomar från 
trakten. Det blev naturligtvis en chock för 
Sågdammens skapare Gert Ericsson att se sitt 
egenhändigt byggda torn förstört.  När han 
hämtat sig från chocken och träffat många 
människor som  beklagade det inträffade och 
gärna ville skänka en slant till nybygget så 
satte han så småningom igång. 
    Den 1 oktober var det invigning av tornet, 
som när det är helt färdigt kommer att ha tre 
våningar. Den översta våningen är inte helt 
klar ännu. Snön kom i vägen. Men Gerts mål 
är att den ska vara färdig åtminstone till örn-
räkningen i början av mars nästa år. 
    Många naturintresserade hundägare har som 
vana att ta sina promenader vid Sågdammen 
och har ivrigt hejat på nybygget. Skultuna 
kommun har hjälpt till med gjutningen av 
fundamenten till tornet, Broberget Bergtäkt 
har skänkt grus och sand och naturintresserade 
skultunabor har skänkt 7.500 kr. Och Gert har 
snickrat.

Foto: Ewa Ölvebo

Gert Ericsson vid invigningen av sitt torn

Det nybyggda tornet vid Sågdammen

Skultuna Naturklubb har i många år haft en 
klubbvagn vid Frövisjön i dungen vid sjöns 
östra del. Den vagnen blev de tvungna att ta 
därifrån eftersom den tyvärr blivit ett tillhåll 
för oönskade personer. 
    Där vagnen stått planerar nu klubben att 
bygga en plattform för fågelskådning. 

En varfågen provar stolparna i nya tornet

F
o

to
: G

e
r

t E
r

ic
s

s
o

n



17

Fåglar i Västmanland  nr 4,  2016

En ugglefjäder är genomsnittligt mjukare än 
andra fåglars fjädrar. Dessutom är fjädrarnas 
kanter inte jämna utan snarare lite fransiga. 
Tillsammans innebär detta att det endast blir 
ytterst lite turbulens när luft passerar fjädrarna 
under flykt.
 
Trots att ugglornas ljudlösa flykt varit känd 
i århundraden kan inte producenter av filmer 
och TV-program avhålla sig från att lägga på 
vingbrus när filmen visar en uggla som flyger. 
Även i naturprogram är det snarare regel än 
undantag att det låter om flygande ugglor. 
Men detta ljud är alltså inte verkligt utan 
pålagt i efterhand för att skapa en starkare 
närvarokänsla.
    Det finns dock som vanligt knappast några 
regler utan undantag. När en uggla tvingas fly 
undan snabbt, till exempel när den plötsligt 
blir uppskrämd från en dagplats, kan även 
ugglevingarna generera ett tydligt vingbrus. 
Men under jakt och andra mera naturliga 
förhållanden är flykten ljudlös.

På bilden av fjädern syns den yttre delen 
av en handpenna från kattuggla med fransiga 
fjäderkanter. Just denna fjäder är sliten, varför 
fransigheten är extra tydlig. Men även fräscha 
fjädrar är lätt fransiga. 
    Det är säkert många som sett ett klipp 
från brittiska BBC, som visar att ugglor, till 
skillnad från de allra flesta andra fåglar, flyger 
i det närmaste ljudlöst.  http://www.audubon.
org/news/how-do-barn-owls-fly-so-silently.

Källa: Anders Wirdheim, SOF BirdLife

Ugglornas 
ljudlösa flykt

Foto: Lennart Waara

En jorduggla jagar flygande och lyssnar efter byten på marken. En ljudlös flykt är en 
förutsättning för att inte bytesdjuren ska upptäcka ugglan, men också för att inte ugglan 
själv ska störas av vingbrus. Hemligheterna bakom denna ljudlösa flykt är framför allt 
två: Ugglor har en liten kropp i förhållande till vingstorleken och fjädrarna har en speciell 
utformning.
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Uggle-
lyssnar-
veckan 

Ugglelyssnarveckan 2016 arrangerades 
mellan 19 till 27 mars och det var 15:e året 
i rad som lyssnarveckan genomfördes i 
Västmanland. Den nu ganska långa serien 
ger vissa möjligheter till att se trender i 
ugglornas uppträdande. Däremot är det 
svårare att få en bra bild av uggleförekom-
sten i hela landskapet. 

Lyssnarveckan bygger på enskilda spontana 
aktiviteter och dessa varierar starkt mellan 
åren i olika delar av landskapet. Dessutom på-
verkar också hög ropaktivitet eller inte bland 
ugglorna, aktiviteten bland ugglelyssnarna. I 

år kunde vi trots mindre gynnsamma lyss-
narförhållanden under de flesta nätter notera 
ett större antal arrangerade uggelutflykter i 
landskapet under veckan – glädjande.  
    Eftersom målsättningen med lyssnarveckan 
är att få uppgifter om antalet aktiva revir samt 
också en föraning om kommande häckningar 
senare under året är önskemålet att ugglelyss-

Text: Sören Larsson

Tabell 1. Här redovisas antalet rapporterade ugglor under ugglelyssnarveckan 
2016 med kommunvis fördelning.

Kattuggla
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narna inte försöker locka igång ugglorna med 
ljuduppspelningar mm. Det verkar som detta 
blir alltmer hörsammat. Spontant ropande 
ugglor har i de flesta fall en koppling till en 
kommande häckning eller är i varje fall en 
revirhållande fågel.
Totalt noterades 163 ugglor i landskapet under 
veckan och det är ett resultat som stärker upp-
fattningen att vi blev kvar i ett andra bottenår 
i rad 2016. Två bottenår i rad har inträffat en 
gång tidigare under 15-årsperioden nämligen 
2007 och 2008.

Vädret
En blåsig och nederbördsrik vecka påverkade 
resultatet negativt. Främst för att vädret inte 
lockade ut de uggleintresserade men också 
att ugglorna normalt är tystare vid blåst och 
dessutom svårare att höra vid blåst, regn och 
snöfall. Bara två nätter under hela veckan var 
det bra ugglelyssnarväder och inte oväntat 
hördes också flest ugglor dessa nätter.

Antalet ugglelyssnare
I tabell 1 visas antalet hörda ugglor per 
kommun under veckan. Som framgår är 
lyssnaraktiviteten fortfarande högst i Skinn-

Tabell 2. Visar antalet rapporterade kattugglor under ugglelyssnarveckorna 2002 t.o.m. 2016

skatteberg och Surahammars kommuner. Men 
det som inte framgår är det ökade intresset för 
ugglelyssning i Norberg, Fagersta, Lindes-
berg, Arboga, Västerås och Hallstahammars 
kommuner. Nämnvärt är att hela 23 deltagare 
inventerade ugglor första kvällen i Ramnäs, 
att 18 resp 20 personer deltog vid två olika 
uggelutflykter i Lindesberg under veckan och 
att 11 medlemmar i Rapphönan inventerade på 
det stora brandområdet en kväll.

Resultat
Pärlugglan, slagugglan och lappugglan är 
bra indikatorer på förekomsten av ugglornas 
viktigaste bytesdjur smågnagarna i skogs-
landskapet. Endast 9 pärlugglor hörda, alla 
lappugglor iakttagna på dagtid och även några 
av slagugglorna iakttagna på dagtid visar att 
det var födobrist i skogarna våren 2016.
    Jag har aldrig tidigare redovisat resultatet 
för kattugglan under våra lyssnarveckor. 
Kattugglan får vi räkna till kulturmarkernas 
uggla. Den och berguven är de enda ugglor 
som häckar i städer, samhällen och även vid 
gårdar på landsbygden. Kattugglan bör inte 
vara lika styrd av smågnagarnas variation 
eftersom den har ett brett bytesregister och 
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kan gå över till andra byten när smågnagar-
populationen är i botten. Förmodligen varierar 
dessutom kattugglans bytesdjur i olika delar 
av landskapet, kanske t.o.m. lokalt.

Hur skall vi tolka kattugglorna? 
2003, 2006, 2011 och 2014 var det toppår i 
smågnagarcykeln och där har kattugglorna 
svarat positivt på gnagartillgången med många 
ropande fåglar. 
    2004, 2009 och 2012 var det riktiga bot-
tenår i smågnagarcykeln, ändå var det ganska 
många ropande kattugglor dessa år. 
    2007, 2008, 2010 och 2015 var det ont om 
smågnagare men antalet ropande kattugglor 
var ungefär detsamma.  

    Det finns en möjlig felkälla i materialet för 
kattugglan. Det är den art som påverkas mest 
om det i någon kommun genomförs en riktad 
lyssning efter arten vissa år och inte andra år.

Tack!  
Det är lika spännande att lyssna efter ropande 
ugglor ett bottenår som ett toppår. När många 
ugglelyssnares upplevelser ställs samman, 
får vi ett resultaten där vi kan följa eventuella 
förändringar i bestånden. Ju längre tidsserier 
desto mer kunskap kommer oss till del. 
    Samtliga ugglelyssnare som varit ute i de 
västmanländska skogs- och kulturmarkerna 
samt de som har rapporterat sina fynd under 
veckan tackas för en fin och värdefull insats.

Lars Karlsson vann 
årets Fenologipris

På VOF:s Höstmöte delades Fenologipriset 
ut för första gången. Det är en kul tävling där 
det gäller att gissa rätt ankomstdatum för 14 
namngivna flyttfåglar. Alla som prickar rätt 
datum på en art får 3 poäng. Om ingen prickar 
in rätt datum får den/de som kommer närmast 
1 poäng. Vinnaren får förutom äran ett inramat 
diplom och ett presentkort på Naturbokhan-
deln. 

         Resultat 2016
1. Lars O Karlsson  9p
2. Carin Nordin  6p
2. Markus Rehnberg  6p
4. Karin Sandberg  4p
4. Sara Wändell 4p

        Nästa års tävling startar 1/2.  
Tipset ska senast den 31/1 skickas till 
johan.karlsson.vof@gmail.com. 

Om någon av arterna observeras före 1/2 byts 
den ut och de bidrag som redan lämnats in 
kommer att få kompletteras. Sker observatio-
nen väldigt sent i januari stryks arten.

Artlista
Enkelbeckasin
Fiskgjuse
Grågås
Kricka
Ladusvala
Rödbena
Rördrom

Rörsångare
Skäggdopping
Svarttärna
Svartvit flugsnappare
Sånglärka
Sädesärla
Trädpiplärka
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Hökugglan ─ Jämtlands landskapsfågel, 
häckar i de norrländska skogarna i tät barr- 
eller blandskog. På hösten drar sig många 
söderut och då får vi chansen att se denna 
dagaktiva uggla här hos oss. 

Hökuggla Surnia ulula

    Den har lång tvärrandig stjärt, tvärrandigt 
bröst och gula ögon som en hök. Med sin 
trekantiga markering över ögonen, sina mar-
kerade svarta ögonbryn och gula iris har den 
en bister uppsyn. 

Ofta ses hökugglan sitta i en trädtopp, gärna 
vid kanten av ett hygge eller en äng, där den 
kan spana efter sorkar, möss och andra bytes-
djur. Vintertid tar hökugglan även fåglar. 
    Den häckar tidigt på våren och bor gärna i 
ett gammalt spillkråkebo eller ett ihåligt träd. 
Honan ruvar ensam medan hanen sitter på 
vakt eller jagar byte. Liksom andra ugglor kan 
hökugglan vara aggressiv vid boet när de 5–6 
ungarna är på väg att ta sig ut.   
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Många hökugglor har setts och rapporterats i Västmanland 
under hösten. Men än finns chans att hitta hökugglor.

    Börja skåda fågel ─ för nybörjare, startar i mars.

    Mata fågel ─ för alla som gillar att mata fåglar, startar i januari.

Skicka din intresseanmälan till: johan.karlsson.vof@gmail.com

Vi planerar två studiecirklar i vår. 
Vill du vara med?
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Dag 1.    Vi träffades vid Hjälmaresund 
med humöret på topp. Vädret som var utlovat 
kunde förvisso få en hel del att vända hem. 
Men fågelmässigt var det en jackpot med 
ostliga vindar som blåste hit fåglar och regn 
som höll dem kvar.
    Hela veckan innan hade det strömmat in 
fågel till Öland och vi hade angenäma pro-
blem när vi planerade var vi skulle starta vårt 
skådande. Det fanns uppriktigt sagt så mycket 
fågel på ön att det nästan kändes som om vi 
inte skulle hinna med någon primärskådning.
Alla i sällskapet saknade ökensångare på sina 
listor så valet föll på en start på norra Öland 
där den siktats de senaste dagarna och strax 
efter avfärd så kom också första larmet för 
dagen på den.
    Bra beskrivningar av tidigare rapportörer 
och larm gjorde det lätt att hitta till Dödevi 
och Glabo gokartbana där vi parkerade bilarna 
för en promenad ut mot Långgrundsudden.

Udden sågs på långt håll när vi vandrade ge-
nom kohagar och det kändes inte riktigt som 
om skådarna som var på plats hade riktigt koll 
på fågeln. De gick utspridda och sökte bland 
buskarna. När vi kom fram fick vi också höra 
att ingen på plats hade sett den och det var 
bara att sprida ut sig och hjälpa till att leta.
Jag hinner kanske gå 20 meter när en liten 
fågel hoppar in i en buske. Där är den hinner 
jag ropa innan den försvinner. Blåsten gjorde 
att mitt rop inte hördes långt, vilket kändes 
skönt eftersom den försvann och jag var inte 
helt säker. Jag snurrar ett varv runt busken och 
spanar frenetiskt och hittar sen ökensångaren 
sittande i ett litet glesare parti av busken. 
Alla deltagare får se fågeln både länge och 
väl innan vi bryter upp och går tillbaka till 
bilarna. 
Vidare mot Byxelkrok och en ökenstenskvät-
ta som setts strax norr om hamnen. Vi slet hårt 
och länge utan framgång på stenskvättan, men 

Rariteter på 
ÖLAND 

Text & foto: Johan Karlsson

När jag reser iväg för att skåda fågel brukar det oftast ske i en mindre homogen grupp 
med gemensamma mål och relativt liknande erfarenhet. Därför var jag som grupp- och 
reseledare en smula spänd men full av förväntan inför denna resa. Vi var en riktigt blan-
dad skara. Geografiskt fanns det folk från 4 orter. Åldersmässigt var spannet ännu större. 
Från mellanstadiet till pensionärer. Erfarenheten var också blandad. Några gjorde sin 
första ölandsresa och några har spenderat gott om tid på denna solen och vindarnas ö. En 
sak hade vi dock gemensamt. Vi delade en passion för fåglar och att skåda i grupp.  
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vi hittade både svart rödstjärt och snösparv 
som var nya arter för flera av deltagarna. 
    Nu hade vi ett dilemma inför vår vidare 
färd. Tiden började bli knapp och det fanns 
gott om rara arter söder om bron. Nordsånga-
ren var den vi var mest sugna på, men den 
hade inte larmats på länge. Andra västmanlän-
ningar meddelade under färden söderut att 
de var på plats och letade utan framgång och 
vi valde därför att åka till Risinge hamn och 
försöka se dvärgsparv.
    När vi kom fram dit hade det så smått börjat 
skymma, men promenaden ut var inte lång. Vi 
gick skyndsamt ut mot piren där andra skådare 
verkade ha full koll på en buske. Det var gott 
om fågel i strandvegetationen och när vi kom 
fram så visade två dvärgsparvar upp sig fint. 
Rejält trötta efter en lång resa åkte vi och 
checkade in på vandrarhemmet i Ås och 
smidde planer inför nästa dag.

Dag 2.    En vistelse på Öland är inte kom-
plett utan ett besök på södra udden. Dess-
utom ville vi ha primärskådning och 
för dem som gjorde sitt första besök på 
ön finns det mycket att upptäcka där.
    Vi hjälptes alla åt att rota fram fåglar 
som andra ville se. Gott om änder 
och gäss av olika sorter gladde oss. 
Vi hittade en plats i lä och fikade och 
skådade om vart annat. Efter ett tag 
hittade någon en beckasin som gick 
och gungade. Det visade sig vara två 
dvärgbeckasiner som gick helt öppet i 
kohagen nedanför fågelstationen. Gub-

barna bredvid oss hittade dessutom en kentsk 
tärna ute på västrevet.      
    Strax därefter kom det ett larm om en tajga-
blåstjärt och vår yngste deltagare som stod på 
299 arter ville genast vidare.

Vi drog norrut, mot Össby och Råbäcks-
dungen där fågeln skulle vara synlig från 
vägen. Det var inte svårt att hitta platsen. Gott 
om skådare på plats, men ingen verkade ha 
sett fågeln. Strax efter att vi kom fram larma-
des ytterligare en tajgablåstjärt vid Kastlösa 
och vår plats började tömmas. Vi försökte 
hitta fågeln ett tag, men det stod inte på förrän 
vi var ensamma så vi gav också upp och åkte 
till Kastlösa.
    Gott om folk men ingen verkade ha sett 
fågeln. Dessutom var larmet ganska luddigt 
formulerat. Vi fick inte riktigt ihop det med 
väderstreck och riktmärken. Men här hade 
i alla fall några av oss lite flyt, för fågeln 
hittades och Benjamin fick sin 300:e art på 
Sverigelistan.
Fågeln tappades dock lika snabbt som den 
hittats och de flesta av oss fick molokna gå 
därifrån utan att ha sett den. Nu hade vi dock 
inte tid att gråta över spilld mjölk. Det fanns 
gott om fågel lite här och var och en art som 
det var riktigt drömläge att få se var den sibi-
riska järnsparven. 
    Vi drog en bit söderut mot Albrunna och 
anslöt där till en grupp skådare som stod och 
stirrade in bland några jordhögar. Hur några 
få kvadratmeter buskar och ris kan hysa så 

En småfläckig sumphöna visas upp vid Ottenby.

Två dvärgbeckasiner spanas in på udden.
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mycket fågel är förundrande. Där 
hoppade mesar, pilfinkar, flera 
vanliga järnsparvar och en sibirisk 
järnsparv som stundtals visade 
upp sig riktigt bra.
    Efter det drog vi ner till Grön-
högens träskofabrik och dammen 
där för att se om vi kunde hitta 
något kul. En hel del siskor och 
andra finkar rörde sig i ruderat-
marken runt fabriken, men inga 
rariteter. I dammen simmade 
vigg, salskrake och smådopping.
    Nu bestämde vi oss för att 
avsluta dagen längs östra sidan, 
med ett besök på Naturbok-
handeln, men på vägen upp 
skulle vi göra ett försök på en 
isabellastenskvätta vid Seby gravfält. Vi hade 
helt förträngt den första tajgablåstjärten på 
morgonen så när vi kom till Råbäcksdungen 
och såg folksamlingen blev det till att stanna 
till där. Nu visade sig den fågeln riktigt bra 
och kom närmre och närmre vägen längs ett 
dike. Alla i gruppen fick riktigt fina obsar av 
tajgablåstjärten och det var idel glada miner 
som satte sig i bilarna och drog norrut.
    Vid Seby gravfält var det som väntat gott 
om skådare och trångt om parkeringsutrymme. 
När vi fått plats och tågade vi i grupp ut på 
sjömarken där isabellastenskvättan skulle 
rasta. Denna fågel var riktigt samarbetsvillig 
och visade upp sig hela tiden för oss. 
    Glada och nykryssade avslutade vi dagen på 
Naturbokhandeln och lite fattigare drog vi oss 
sedan tillbaka till vandrarhemmet och gjorde 
oss redo för ytterligare en dag.

Dag 3.    En smula mätta på kryssandet tog 
vi sovmorgon innan vi åkte till fågelstationen. 
Där visade stationspersonal upp en småfläckig 
sumphöna och en brandkronad kungsfågel.
Vädret var snällare och mellan skurarna var 
det nästan behagligt att stå längst ut på udden 
och ägna sig åt sträckskådning. 
    Ejdersträck, alfågelsträck och även sjöorre 
och svärta sågs på nära håll. In mot land kun-
de vi se vigg, bergand och brunand födosöka 

och 
runt fötterna hoppade kungsfågel, 
nymärkta talgoxar och en svart rödstjärt.
    Vi började röra oss norrut och vid Ventlinge 
kyrka fanns en härfågel som vi stannade och 
tittade på. Den verkade dock inte så glad i 
vädret utan satt först och tryckte i ett träd för 
att sedan flyga norrut med ett gäng skådare i 
följe.
    Vidare norrut mot Beijershamn där äg-
retthägrar setts rasta de senaste dagarna. Vi 
gick ut till södra tornet och spanade av viken. 
Ganska snabbt hittades ägretthägrarna och 
kärrsnäppor och en myrspov. En sen ladusvala 
flög förbi och efter ett tag hittades också tre 
minder sångsvanar.
    Mer än nöjda efter tre regniga, blåsiga men 
mycket fågelrika dagar tog vi farväl av varan-
dra och Öland för denna gång.

I inbjudan till resan stod 
att primära målet var rariteter.  
Och gott om rariteter fick vi. 

När vi summerar våra artlistor  
har vi kommit upp i 96.  
Antalet nya kryss som  

gruppen fick ihop  
är hissnande 86 st.
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Norsa hagar ─ ett uppskattat 
utflyktsmål för många

De strandnära områdena utmed Mälaren har 
en historisk markanvändning som slåttermar-
ker – man tog foder till djuren. När så vall-
odlingen tog över ängsmarkernas betydelse 
övergick marken till åker eller betesmark.    
Stora arealer runt Mälaren invallades för att 
vinna ny åkermark. En striktare reglering 
av Mälarens vattenstånd, i syfte att undvika 
översvämningar och förbättra för sjöfarten, 
innebar att vattenståndsvariationerna mins-
kade kraftigt. 
    I takt med att allt fler av de marker runt 
Mälaren som svämmade över vår och höst 
minskade i omfattning ökade värdet hos dem 
som fanns kvar. Detta gjorde att Norsaområdet 
blev en mycket värdefull rast- och häcknings-
lokal för våtmarksfåglar. I och med att betet 
upphörde på delar av strandängarna ökade 

dock igenväxningen, vilket på sikt utgjorde 
ett hot mot områdets värden. Det var endast 
den yttersta delen, Sörby hage, som fortsatt 
som betesmark och där den längsta tiden med 
betande djur upprätthållits. Så det är där som 
den betesgynnade växtligheten i huvudsak 
finns idag.

Områdets naturvärden ledde till att fågelliv, 
växtlighet m m dokumenterades av ideella 
krafter, i första hand dåvarande Köpings Bio-
logiska förening. Särskilt uppmärksammades 
områdets värden för fågellivet tidigt och om-
rådet var välbesökt. Stadens expansion tryckte 
på och i mitten av 1960-talet togs besluten om 
att bygga en oljehamn som berörde delar av 
området. Området var ett attraktivt besöksmål 
för Köpingsborna och inte minst stadens sko-

Redan 1965 skrev Svenska Naturskyddsföreningen i brev till länsstyrelsen i Västmanland: 
”Norsaområdet är ett sankmarksområde beläget i anslutning till Köpingsåns norra strand 
strax före åns utlopp i Mälaren. Det aktuella området – känt som rastplats för vadarefåg-
lar – är en av länets förnämsta fågellokaler.”

Text: Göran Nilsson
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lor.  Köpings Biologiska förening hemställde 
1970 till länsstyrelsen om att sjölandet nedan-
för Norsa-Sjöhagen-Stäholm skulle avsättas 
som naturreservat. Det blev inte så. 
    Vid en inventering och prioritering av länets 
fågelsjöar som gjordes 1972/1973 av Bo 
Kumlin på uppdrag av Länsstyrelsen i Väst-
manland kom Norsa på första plats då man 
vägde samman både den vetenskapliga och 
den sociala faktorn. Med den sociala faktorn 
menades områdets värden som exkursionsmål 
för skolor, föreningar och enskilda.

Våtmarkerna fylls 
med sprängsten
1975 uppkom 
möjligheterna att få 
tillgång till bergmas-
sor då underjor-
diska berglager för 
beredskapslagring av 
olja skulle sprängas 
ut i närområdet. 
Kommunfullmäktige 
beslutade att stora 
delar av våtmarken 
skulle förberedas för 
exploatering genom 
utfyllnad med dessa 
massor och detta gjordes under åren 1975-
1976.  Områdets värden för fågellivet och som 
utflyktsmål försämrades väsentligt. 1979 revs 
fågeltornet från 1970. Utfyllnaden användes 
därefter för tillfälliga upplag av bl.a. kol och 
bark.

I början av 90-talet började jag som miljö-
chef i Köping att undersöka om det skulle 
kunna vara möjligt att restaurera området som 
då var utfyllt med sprängsten. En förutsättning 
var att den kunde tas bort på ett ekonomiskt 
försvarligt sätt. 
    Kontakter med folk i branschen gav posi-
tiva signaler på att det såg ut att vara bra berg 
för krossning. Samtidigt fanns en ekolog på 
miljökontoret som var kunnig på ängs- och 
hagmarker och som såg en del sådana värden 
ute i hagen, där det fortfarande hölls en del 

nötkreatur på bete även om det var i begränsad 
omfattning. 
    Efter många turer i ärendet lyftes frågan 
inom kommunen som nappade på idéen och 
erforderliga beslut togs av kommunfullmäk-
tige 1997.
    Under arbetets gång anlades en jordvall 
för att arbetsområdet skulle kunna hållas torrt 
genom utpumpning av vatten. Den vallen 
har behållits och byggts på och utgör nu en 
del i områdets skötsel. Vattenståndet sänks 
numera under sommar-höst för att blottlägga 

bottnar som kan 
utgöra attraktiva 
rastplatser för 
vadare. 

Krossning-
arna skedde 
i etapper. De 
jordmassor som 
uppkom lades 
upp i en kulle 
med avsikt att 
fungera som ut-
siktsplats. Efter 
borttagandet av 

stenmassorna har 
stora insatser fått 

göras med speciella maskiner för att bekämpa 
igenväxning, av i första hand kaveldun.
    Parallellt utfördes också arbeten på övriga 
delar av Norsaområdet där sprängstenen inte 
fanns. Madmarkerna, dvs. de blöta och tuviga 
delarna, har tuvfrästs och skogen närmast 
våtmarken har avverkats. Angränsande skogs- 
och hagmarker har gallrats och röjts. Den sista 
krossningsetappen gjordes 2004 och totalt har 

Djurhållningen har en central funktion då igenväxning är det 
största hotet mot områdets kvaliteter och upplevelser. 

Spovsnäppor

Foto: Miljökontoret Köping
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cirka 200 000 ton krossats och 
kommit till nytta i olika anlägg-
ningsarbeten bl.a. parallellvägen 
till Munktorp. Våtmarken har 
slåttrats, beten har betesputsats 
och stubbar har frästs. Området 
är påverkat av alla åtgärder som 
vidtagits och även av stormen 
”Gudrun” i januari 2005 och 
stormen ”Per” 2007. 

Fåglarna började återvända 
till området redan under arbetets 
gång. Man kände igen stora de-
lar av de fågelarter som beskrivs 
i området från 1960- och början av 1970-talet. 
Under åren 2015 och 2016 har en skrattmås-
koloni etablerat sig i våtmarken.

För besökande finns en parkeringsplats 
anlagd och informationsskyltar berättar om 
området och vad som kan ses i våtmarken och 
i hagen. Fyra rastbord finns och en övergång 
till den yttre hagen. Ullvigymnasiets bygg-
program har byggt det fina väderskydd som 
uppförts på utsiktskullen. 
    Kommuninvånarna erbjuds rika naturupple-
velser och avkoppling. Skolklasser kan besöka 
området för naturundervisning. Djur och 
växter som är knutna till hag- och våtmarker 
får en fristad, inte minst flyttfåglar som nyttjar 
området för att fylla på energiförråden på sin 

Norsa hagar omfattar totalt ca 40 hektar och ägs av Köpings kommun. Restaureringen 
har bekostats av i första hand Köpings kommun genom intäkter från krossningen av sten-
massorna, medel från stiftelsen familjen G A Roséns Minne, EU:s restaureringsbidrag samt 
statliga bidrag till lokala och kommunala naturvårdsprojekt.

väg norr- respektive söderut. Avsikten är att 
Norsa hagar ska vara ett uppskattat utflykts-
mål för många.

Föreningssamverkan med regelbundna träf-
far som miljökontoret har med Hedströmsda-
lens Ornitologiska Förening (HOF) och Natur-
skyddsföreningen i Köping, har varit av stort 
värde i arbetet. Föreningarnas medlemmar har 
utöver konkreta förslag på utformning m.m. 
också svarat för slåtter av vattenvegetation, 
röjt buskar, inventerat fågellivet, monterat 
rastbord, byggt plattform m.m. Norsa hagar 
utreds som kommunalt naturreservat. Beslut 
är ännu inte fattat. 

Mindre strandpipare Lärkfalk Törnskata
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HOF:are i arbete. Foto Göran Nilsson
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Obsar hämtade från  
rapportsystemet Artportalen
juli -oktober 2016

Observationerna är ej granskade  
av RK eller RRK.

Text: Gunilla Hammarström

Juli

Mellan den 16 juli och den 23 augusti rap-
porterades som mest 2 adulta och en pulli 
svarthalsad dopping från Frövisjön, Skultuna 
sn. 
Det sågs 1 ex. ägretthäger i Barkaröviken, 
Kungs Barkarö sn. den 13. 
1 ex. stäpphök sågs sträckande vid Stora 
Aspen, Västanfors sn. den 26 och 1 ex. sågs 
vid Sjöholmen, Björskogs sn. den 31.

Augusti

Svartvingad vadarsvala rapporterades för 
första -och fram till i år enda gången - i Väst-
manland från Fellingsbro sn. i juli 1992. I år 
upptäcktes det alltså först en adult svartvingad 
vadarsvala vid Lisjö ängar, Sura sn. i maj och 
sen två 1K individer vid Lagårssjön, Kolbäcks 
sn. den 2-6, som sedan förflyttade sig till 
Lövsta-pumpen, Asköviken, Dingtuna sn. och 
sågs där den 7-8.

Mellan 1990 och 2010 har det kommit in 
rapporter om stäpphök mellan 0 och 2 gånger 
per år (4 rapporter 2004). 
Fr.o.m. 2011 stiger antalet rapporter. 2015 
kom det in 8 rapporter och i år har det kommit 
14 rapporter. I augusti sågs stäpphökar i Björ-
skogs sn., Västerfärnebo sn., Dingtuna sn., 
Rytterne sn., Tillberga sn., Ervalla sn., Hallsta-
hammars sn., och Romfartuna sn. Hur många 
av dessa som blir godkända av rrk återstår att 
se. Glöm inte bort att skriva rapport, ni som 
sett stäpphök!
1 ex. hökuggla sågs vid Korsmossen, Ramnäs 
sn. den 25.

September

1 ex. stäpphök sågs vid Stora Aspen, Västan-
fors sn. den 2, vid Lagårdssjön, Kolbäcks sn. 
den 4 och vid Gattorpet, Skultuna sn. den 14. 
1 ex. tajgasångare hördes i Silvbergslid, 
Västanfors sn. den 18, vid Årby, Hallstaham-
mars sn. den 23 och vid Fiskarhällen, Kungsör 
den 25. 

1 ex. kaspisk trut rapporterades från 
nedre Vättern, Skinnskattebergs sn. den 
22-23. 
1 ex. ägretthäger sågs i Fläckebo sn. 
den 22. 1 ex. rödspov, underarten 
islandica rapporterades från Frövisjön, 
Skultuna sn. den 9, från Tornudden, 
Asköviken, Västerås-Barkarö sn. den 
11-14 och 2 ex. sågs i Norsa, Munk-
torps sn. den 13. 
Hökuggla har rapporterats från Nor-
bergs och Fagerstas kommuner och 

Foto: Lillebror Hammarström

Stäpphök
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Hällefors, Västerfärnebo, Ramnäs, Västanfors, 
Västervåla, Karbenning, Grythyttans och Heds 
socknar under hela månaden.

Oktober

Prutgås har rapporterats från Ramnäs, Ram-
näs sn. den 14 (860 ex.), Sätra, Arboga sn. 
den14 (100 ex.), Åvestbo, Västanfors sn. den 
15 (23 ex.), Turkie ängar, Ramnäs sn. den 15 
(120 ex.), Lövsta-pumpen, Asköviken, Ding-
tuna sn. den 15 (1 ex), Fläcksjön, Fläckebo 
sn. den 16 (15 ex.), Hjortbo, Västanfors sn. 
den 16 (33 ex.), Ramnäs, Ramnäs sn. den 20 
(7 ex.), Bergsmanshyttan, Nora sn. den 22 (1 

ex.), Vikern, Vikers sn. den 23 (2 ex.) och från 
Västsura, Sura sn. den 24 (13 ex.). 

Även under oktober har det rapporterats in 
hökugglor från flera platser – Västerfärnebo, 
Västervåla, Grythyttan, Norberg, Ramnäs, 
Kolsva, Hed, Ramsberg, Fellingsbro, Karben-
ning, Västanfors, Hällefors, Fläckebo, Ljus-
narsberg, Skultuna och Vikers socknar. 
1 ex. tallbit hördes vid Stora Tillingen, Fläck-
ebo sn. den 30, 7 ex. sågs förbiflygande Gryta 
soptipp, Västerås den 30 och 3 ex. sågs förbi-
flygande i Hörksbyn, Grängesberg den 31.

Benjamin - glad 300-kryssare

När började du skåda fågel och kryssa? 
På fågelskådningens dag  2011 när jag var 
5 år
 
Hur lång tid tog det från 200 till 300? 
4 år nästan exakt.
 
Rapporterar du in själv på artportalen? 
Ibland om jag ser något hemma eller på 
skolan, men eftersom jag skådar mest med 
pappa så rapporterar han.
 
Varför tycker du det är kul att kryssa 
fåglar?
Jag vet faktiskt inte. Det är roligt bara
 
Har du något fågelminne som är extra 
starkt.
Min första havsörn. Den flög över oss rätt 
lågt.
 
Finns det någon art du saknar på sin lista 
som du gärna vill ha? 
Tajgasångare och vitryggig hackspett.

Så här glad blev Benjamin Rodling när han var på Öland i oktober och lyckades 
hänga in sin 300:e fågelart ─ en tajgablåstjärt på Kastlösa åkrar. 

Foto: Johan Karlsson
Några frågor till Benjamin 11 år:
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Notiser

Markus Rehnberg (rapportmottagare)
070-783 9927
allealle210@hotmail.com 
 
Anders Carlberg
0587-131 69 
noraanders@tele2.se 
 
Jörgen Lindberg
070-584 1301
jorgen.lindberg@lm.se 

Gunilla Hammarström
073-097 2205
gunillaa@gmail.com

Lillebror Hammarström
070-540 7938
aluco@telia.com

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

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

Regionala Rapport Kommittén (RRK)

Den 28 oktober kom skrivelsen från VKS 
Vindkraft Sverige till Miljöprövnings-
nämnden i Uppsala där de officiellt avbry-
ter projekteringen av Vindkraftparken på 
Norrberget vid Sala.
       Enligt uppgift klarar de inte  ljud-
kraven. Därmed torde det vara klart att det 
inte blir någon vindkraft på Norrberget. 

Känn igen dina fåglar

I Hällefors gillar medlemmarna att delta i 
studiecirklar. Inom kort startar för nionde 
året den polulära cirkeln Känn igen dina 
fåglar. Eftersom så många anmält sig 
delar man upp det på två cirklar med Nils 
Hultman och Gunde Persson som ledare 
för var sin cirkel. 
    De har träffar varje vecka fram till maj 
så det blir ett 20:tal träffar totalt. Under 
den mörka årstiden träffas de inne, men 
så snart vårfåglarna börjar anlända är det 
uteträffar som gäller. 

Upplev örn och andra fåglar på nära håll. 
Mer info: Nils Hultman, 070 626 5508.

Foto: Nils Hultman

Hällefors örnkoja

Ingen vindkraft på Norrberget
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Västmanlands lokala klubbar
Arboga Fågelklubb
c/o Seppo Leppälampi
Emausvägen 1
732 33 ARBOGA
076-645 9780
seppoleppalampi@hotmail.com
www.arbogafk.net/

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

Frövi Fågelklubb
c/o Anders Hjerling
Näsbygatan 22
71831 FRÖVI
072-305 8690
anders.hjerling@telia.com  
http://birds.nu/ffk.htm

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

Hedströmsdalens Ornitologiska Förening
c/o Tina Nordberg
Våsjö Skola 3
731 13 KOLSVA
070-303 1610
tina_nordberg@hotmail.com
www.alcedoattis.se/

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

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

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

Sala Fågelklubb
c/o Kalle Källebrink
Altuna Dragmansbo 4
749 71 FJÄRDHUNDRA
070 640 0501 
kalle.kallebrink@gmail.com 
 
Skultuna Naturklubb
c/o Börje Eriksson
Kumlagatan 9
723 42 VÄSTERÅS
070 712 8820
borje43@gmail.com

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



Returadress
Fåglar i Västmanland
c/o Ulf Carlson
Byggmästarv 20
734 40 Hallstahammar

B

Västmanlands Ornitologiska Förening
www.birdlife.se/vof


