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Nu ropar ugglorna i 
markerna och då ger 
vi oss ut och lyssnar. 
Vecka 12 är det 
ugglelyssnarveckan 
och så är det sedan 
många år.  Sören 
Larsson är ansvarig 
för Ugglelyssnar-
veckan och sammanställer varje kväll resultaten 
som läggs upp på VOF:s hemsida. Intressant att 
följa. Vill du ta del av resultaten från Uggleveck-
an från tidigare år, finns de på hemsidan under 
meny Projekt.
   När du kommer på VOF:s årsmöte 1 april får 
du träffa Anette Strand, föreningschef i SOF 
BirdLife sen 1 juli förra året. Ska bli intressant 
att höra vilken vision hon har för SOF BirdLife 
och vilka frågor hon brinner mest för. Ta tillfället 
i akt och ställ frågor till Anette om det du undrar.
    På förmiddagen före årsmötet har du möjlighet 
att delta i en exkursion till Trådarängarna. Ett re-
lativt nyskapat skådarområde öster om Västerås 
utefter Hässlösundet med ett fågeltorn och en 
skådarplattform. 
    Vi ses på Årsmötet!

Det första fyndet av sibirisk järnsparv i  
Västmanland inföll i december 2016.  
Läs mer om denna skygga fågel på sid 16.

Foto: Jörgen Lindberg

1-2 april Tranans helg vid Hornborgasjön

7-9 april  SOF-BirdLifes årsmöte i Östergötland

6-7 maj  Fågeltornskampen och Fågelskådningens dag 

1-3 sept  Falsterbo Bird Show

Datum att notera
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Välkommen in till oss på Eggeborns i Västerås.
 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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Jag har valt att inte kandidera till posten som ordförande vid 
årsmötet i april. Det har varit fem spännande och roliga år 
men nu går jag vidare och fokuserar andra delar av mitt liv, 
inte minst att fotografera natur och fåglar runt i Sverige.
    VOF:s styrelse har haft många intressanta projekt att han-
tera under de fem åren. Viktigast och störst är VOF:s stora 
inventeringsprojekt på Hälleskogsbrännan. Ett projekt som 
startades som ett uppdrag från SOF BirdLife med mig som 
projektledare. Projektet finansieras av Alvins fond/Natur-
vårdsverket. VOF har haft spännande samarbeten bl. a. med 
forskare från SLU/Grimsö, länsstyrelsen med flera. 

Utrivningen av vallen vid Asköviken har också varit en stor 
fråga för VOF:s styrelse med överklaganden och inlägg i den rättsprocess som pågått i flera år. 
Besluten finns nu men implementeringen av besluten är i skrivande stund inte påbörjade. Läns-
styrelsen har varit och är en viktig samarbetspartner.
    VOF:s styrelse har också arbetat med att skydda lappugglans häckningslokal vid Slagårda. 
Lokalen tål fågelturism och är därför en bra lokal att öppna men också skydda och reglera. Svea-
skog har varit en lyhörd och bra samarbetspartner. Nu arbetar VOF tillsammans med Sveaskog 
vidare med att röja och förbättra biotoperna för lappugglan. En fortsatt samverkan med Svea-
skog och Fortum pågår också för att förbättra förutsättningarna för besökare i området.
    Exkursionsverksamheten har expanderat både i kvalitet och kvantitet. Och den av VOF:s 
medlemmar uppskattade tidningen Fåglar i Västmanland har utkommit med fyra nummer per år 
varav ett dubbelnummer med  Fågelrapporten sammanställd av rrk.
    För tre år sedan togs initiativ till att genomföra årliga Höstmöten för VOF:s medlemmar med 
föredrag och diskussioner kring viktiga fågel- och fågelskyddsfrågor. 
    VOF har under tre år representerat naturvårdsintressena i viltförvaltningsdelegationen 
(VFD) i Västmanland. Numera har naturvårdsintressena samfällt valt att lämna VFD i protest 
mot beslutade licensjakter på varg. Utträdet medförde ett mycket stort och positivt genomslag i 
media för vår samlade ståndpunkt.

Två motioner till SOF BirdLifes årsmöten. En motion om behovet av central lobbyverksam-
het inklusive ett förslag om att placera SOF BirdLifes huvudkontor i Stockholm/Uppsalaområ-
det och en motion om behovet att förbättra säkerhet och kontroll över Artportalens försäljning/
utlämning av känsliga artdata till kommersiella företag inkluderande kravet på ekonomisk ersätt-
ning till de regionala organisationerna. Båda motionerna antogs på SOF BirdLifes årsmöten. 
    
    Jag har under mina fem år haft förmånen att samarbeta med en mycket aktiv och kreativ 
styrelse. Jag tackar härmed styrelsens samtliga medlemmar för ett fantastiskt samarbete under 
mina år. Jag vill också tacka alla medlemmar för förtroendet att ha fått leda VOF under denna 
spännande period. 

Ett varmt tack till er alla!     
       Med skådarhälsningar 
                                                                                                                               Lennart

Vår ordförande Lennart
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Västmanlands 
Ornitologiska Förening

 
Vårens 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.

MARS 18 - HACKSPETTAR VID DALÄLVEN
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MARS 18-26 ─ UGGLELYSSNARVECKAN

Vecka 12 (lördagen den 18/3 t.o.m. söndagen den 26/3) 
genomförs ugglelyssnarveckan 2017. Vad har hänt efter 
förra vinterns gnagarkrasch? Snöbristen hittills gör att vi 
inte vet om det finns tillräckligt med föda till ugglorna 
för att de skall börja ropa. Vi har ju tidigare noterat att 
bottenåren försvunnit och det börjar om med ett första 
uppgångsår istället. Hur blir det 2017? Bli med och 
kraftsamla under ugglelyssnarveckan!
    Liksom tidigare kommer lokala uggleexkursioner 
att arrangeras. Dessa kommer att presenteras på VOF:s 
hemsida. Likaså kommer resultatet under veckan att 
redovisas uppdaterat varje dag på hemsidan.
Förfrågningar kan ställas till Sören Larsson,  
070-5678 725, soren20@telia.com
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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 förekomman-
de 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 perso-
ner och endast medlemmar i föreningen får 
deltaga.

Anmälan: Fullbokad

Ledare: Johan Karlsson
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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-årscy-
kel. Även väder och vindar påverkar så det är 

MARS 27 ─ UGGLELYSSNING RUNT VÄSTERÅS

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  
håller på så länge vi och ugglorna orkar.

Ledare: Johan Karlsson

Anmälan: till Johan Karlsson 070-666 0727, 
johan.karlsson.vof@gmail.com

Samling: Vallby Friluftsmuseum kl 17:00

Svårighetsgrad: nybörjarvänlig skådning

Fysiskt krävande: Vi åker bil mellan olika 
platser.

Målarter: alla i Västmanland förekommande 
ugglearter.
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MARS 20 ─ Konstutställningen fågel av Gunnar Forsman

Gunnar Forsman bjuder in VOF:s medlemmar till 
en specialvisning av sin konstutställning  fågel 
på Galleri K. Han berättar om sig själv, sin konst 
och hur han kanaliserar sitt fågelskådarintresse. 

Tid: måndag 20/3 kl 19.00

Plats: Slottsgatan 17, Västerås

Den första april i år kallar VOF till årsmöte 
och som värd för mötet står Västeråsskådarna. 
Vi kommer att bjuda på en exkursion till  
Trådarängarna ute vid Gäddeholm, öster om 
Västerås. Själva årsmötet kommer att hållas i 
Björnögården, på Björnön.

APRIL 1 ─ ÅRSMÖTE I VÄSTERÅS MED EXKURSION

Exkursionen startar kl. 10.00 vid Gädde-
holms stora parkering. 
Årsmötet startar kl. 13.00 i Björnögården. 
Fika kommer att serveras från kl 12.30.
Utdelning av VOF:s STORA TACK.
Anette Strand, SOF BirdLifes föreningschef 
berättar vad som är på gång i SOF.
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MAJ 6 ─ 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.
    Tävlingen är också en landskamp, där torn 
och utsiktsplatser från Finland, Sverige och 
Danmark deltar. 
    För Västmanlands del brukar Hedströmsda-
lens OF, Naturskyddsföreningen Hallstaham-
mar, Ramnäs-Virsbo Naturklubb, Fagersta 
Fågelskådare och VOF bemanna torn under 
tornkampen. Håll utkik på respektive klubbs 
hemsida efter mer info.
    Förra året deltog 4 torn från Västmanland 
som stod sig väl i konkurrensen. Bäst gick det 
för Norsa i Köping som kom på en delad 3:e 
plats i Sverige.
    Tornen i Västmanland:

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.

Målarter: alla

1. Norsa, Köping 102
2. Askövikens fågeltorn 77 
3. Linnékullen, Lagårdssjön, 

Strömsholm 73    
4. Backgårdstornet, Fagersta 58

APRIL 29 ─ HELDAG I LEDSKÄRSOMRÅDET

I slutet av april ger vi oss iväg på en lite 
längre tur över en heldag där vi upptäcker 
och utforskar en större fågellokal på egen 
hand. I år bär det iväg till norra Uppland och 
ledskärsområdet. I Ledskärsviken rastar en hel 
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en av de bästa lokalerna i Sverige för att se 
skräntärna. 
    Packa med en rejäl matsäck för en heldag 
och räkna med att vara borta hela dagen.

Anmälan: till Johan Karlsson 070-6660727, 
johan.karlsson.vof@gmail.com 

Ledare: Ingen ledare. Vi skådar tillsammans

Samling: 07:00 Vallby P, Västerås

Svårighetsgrad: Medelsvår skådning

Fysisk krävande: Vi anpassar ansträngningen 
efter deltagarna

Målarter: Skräntärna, rastande fågel, sjöfågel

Det kan bli ändringar i program. Titta därför alltid  
på VOF:s hemsida www.birdlife.se/vof för senaste nytt.
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MAJ 7 ─ FÅGELSKÅDNINGENS DAG

Första söndagen i maj genomförs fågelskåd-
ningens dag, med aktiviteter på många fågel-
lokaler runt om i landet. Våra lokalföreningar 
brukar ha olika evenemang för allmänheten på 
sina favoritställen.
   Mer information om detta kommer att finnas 
på hemsidan www.birdlf.se/vof och på Face-
book när det närmar sig maj.

VOF kommer att ha ett samarrangemang med 
Naturskolan i Asköviken med tipspromenader, 
och guidade turer. Fågeltornet kommer att 
vara bemannat från kl 7:00 till kl 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

MAJ 17 ─ ONSDAGSVANDRING VID HÄSSLÖ

Under några år har våra promenader vid 
Hässlö varit en av våra mest uppskattade 
exkursioner. Tidigare har vi gjort denna 
sträcka 4 onsdagar på raken, men i år kommer 
vi bara att göra en Hässlöpromenad och de 
andra onsdagarna kommer vi att besöka andra 
platser runt Västerås.
    Ni kommer att guidas från Björnöbron 
till Trådarängarna via lite skiftande biotoper 
genom vasshavet i Hässlösundet och där få 
bekanta er med försommarens fågelsymfoni. Ingen anmälan:

Samling: 18:00 vid Kanotklubbens hus.

Ledare: Johan Karlsson

Information: Johan Karlsson, 070-666 0727 
johan.karlsson.vof@gmail.com 

Svårighetsgrad: Nybörjarvänlig skådning

Fysisk krävande: Lättpromenerade gång-
vägar, upp till 5 km att gå 

Målarter: Näktergal, sångare, rördrom, 
vattenrall.
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MAJ 20 ─ BARNFAMILJSUTFLYKT MED FÅGELBINGO

MAJ 24 ─ ONSDAGSVANDRING GENOM STADEN

En exkursion riktad till och anpassad för våra 
yngsta. Ta med barn och barnbarn och följ 
med oss till Oset i Örebro där vi på lättprome-
nerade gångbanor tar oss runt våtmarken och 
kan ta god tid på oss att studera fåglar på nära 
håll. Vi kommer också att kunna mata fåglar.

Som extra förströelse har vi med oss bingo-
brickor där vi kryssar de vanligaste arterna 
och spelar bingo. Lokalen lämpar sig väl för 
att ta med barnvagn och det finns gott platser 
att stanna till på så vi kan ta paus ofta.

Datum: 20/5

Anmälan: till Johan Karlsson,070-666 0727, 
johan.karlsson.vof@gmail.com 

Ledare: Benjamin Rodling och Johan Karls-
son

Samling: 09:00 Vallby P, Västerås

Svårighetsgrad: Barnvänlig skådning

Fysisk krävande: Lättpromenerade gång-
vägar. Totalt 5 km att gå.

Målarter: Fågelungar

Som en del av den biologiska mångfaldens 
dag (22/5) kommer vi att genomföra en stads-
vandring i Västerås för att upptäcka mångfal-
den även i urbana miljöer. 
    Vi kommer att starta vid Bryggargården och 
besöka stadens parker och torg och lyssna ef-
ter sjungande fåglar mitt i stan. Då Västerås är 
en sjöstad kommer denna promenad givetvis 
också att omfatta en sträcka längs någon av 
våra kajer.

Ingen anmälan

Samling: 18:00 vid Bryggargården , Västerås.

Ledare: Johan Karlsson

Information: Johan Karlsson, 070-666 0727 , 
johan.karlsson.vof@gmail.com  

Svårighetsgrad: Nybörjarvänlig skådning

Fysisk krävande: Lättpromenerade gång-
vägar upp till 8 km att gå 

Målarter: urbana fåglar

Foto: Wikimedia commons

Foto: Wikimedia commons

Medlemsavgiften till VOF har du väl betalat.
Plusgiro 10654-2
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Vår tredje onsdagsvandring kommer att hållas 
vid Åholmen strax norr om Kvicksund.  
Åholmen har anor sedan 1700-talet då det var 
en trädplantage som tillhörde Stora Ekeby.    
    Under 1800-talets första hälft anlades här 
en engelsk park med bland annat en falks 
runsten och en hel del exotiska träd. Parken 
fick förfalla under det tidiga 1900-talet men 
under 60-talet restaurerades parken och idag 
är naturparken mest känd för sina växter. 
Men växterna lockar till sig insekter som i sin 
tur lockar till sig fåglar. Dessa fåglar ska vi 
bekanta oss med under en försommarkväll.

Ingen anmälan

Samling: 18:00 vid Åholmens parkering. 
17.30 Vallby P, Västerås för samåkning

Ledare: Marjatta Ericson

MAJ 31 ─ ONSDAGSVANDRING PÅ ÅHOLMEN

Information: Johan Karlsson 070-666 0727, 
johan.karlsson.vof@gmail.com

Svårighetsgrad: Nybörjarvänlig skådning

Fysisk krävande: Lättpromenerade gångvä-
gar upp till 5 km att gå 

Målarter: flugsnappare, sångare, näktergal.

JUNI 6 ─ ONSDAGSVANDRING RUNT ÅNGSJÖN

I början av 1900-talet var Ångsjön en av 
Västerås kommuns förnämsta fågelsjöar. Sen 
dess har den successivt växt igen och är nu en 
okänd pärla, med gott om sångare, näktergalar 
med mera som trivs i vassrika sjöar.
    Vi kommer här att guidas runt av Bjarne 
Eriksson som varit Ångsjön trogen och som 
jobbat mycket med att försöka återställa sjön 
till den fina fågelsjö den en gång var.

Ingen anmälan

Samling: 18:00 vid Irsta kyrka.

Ledare: Bjarne Eriksson

Information: Johan Karlsson, 
070-6660727, johan.karlsson.
vof@gmail.com

Svårighetsgrad: Nybörjarvänlig 
skådning

Fysisk krävande: Tuff och blöt 
terräng. Stövlar ett måste. 

Målarter: näktergal, kärrhökar, 
sångare.
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JUNI 17 ─ KUNGSFISKARINVENTERING I HEDSTRÖMSDALEN

Ett arrangemang av Hedströmsdalens Ornito-
logiska Förening där vi spanar efter kungsfis-
kare längs Hedströmmen.
Vi samlas på morgonen och fördelar platserna 
och inventerar sedan mellan 08:00 och 12:00.
Det hela avslutas med en återsamling där vi 
rapporterar dagens resultat och umgås.

Ingen anmälan: För samåkning från Västerås 
anmäl till johan.karlsson.vof@gmail.com

070-666 0727 

Information: 
Kenneth Nordberg,  073 934 8285

Samling: 

07:30 Deltagare från norra delen samlas vid 
Nyhammar. Från södra delen vid Tunadalspar-
keringen 

06:50 Deltagare från Västerås, samlas vid 
Vallby friluftsmuseum 

Svårighetsgrad: Tålamodskrävande skådning

Fysisk krävande: Vi sitter still i 4 timmar

Målarter: Kungsfiskare

Från mitten av juli till mitten av av augusti 
kommer vi att sträckskåda vid Kvicksunds-
bron tillsammans med Eskilstuna Ornitologis-
ka klubb. EOK har haft detta på programmet i 
många år och eftersom Kvicksundsbron utgör 
gränsen mellan Västmanland och Sörmland så 
hakade vi på dem förra året, något vi tänker 
följa upp även i år. 
    Ett ypperligt tillfälle för dig som vill testa 
sträckskådning att göra det under lugna och 
mindre tuffa förhållanden i sällskap med mer 
erfarna sträckskådare. 
Preliminära datum för detta är 

19/7, 27/7, 2/8, 9/8

Mer info kommer på vår hemsida 

Information: Johan Karlsson, 070-666 0727 
johan.karlsson.vof@gmail.com

Ledare: Johan Karlsson

JULI/AUGUSTI ─ STRÄCKSKÅDNING VID KVICKSUNDSBRON

Samling: kl 18:00 vid Kvicksundsbrons södra 
fäste

Svårighetsgrad: Medelsvår skådning

Fysisk krävande: Vi står still under ett antal 
timmar 

Målarter: Tärnor, mås, trut, vadare, rovfågel

AUGUSTI 19 ─ GNIEN OCH LISJÖ ÄNGAR

Programmet är i nuläget inte klart. Men boka in datum redan nu.
Information kommer att finnas på hemsidan och Facebook i augusti.

F
o

to
: Z

s
o

m
b

o
r

 K
á

r
o

ly
i

F
o

to
: L

e
n

n
a

r
t W

a
a

r
a



13

Fåglar i Västmanland  nr 1,  2017

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- 188055 
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  

16 mars  Tysslingen/sångsvanar.  Samling 
08.00 Vallby friluftsmuseum P Västerås.
Anmälan till Lennart Urby 070-317 55 42.

20-24 mars Ugglelyssnarkväll/daglediga. Vil-
ken kväll beror på väder o vind. Anmälan och 
information Erik Westman  073-023 85 90.

30 mars   Orrar.  Samling 04.30 parkeringen 
Vallby friluftsmuseum. Anmälan och informa-
tion Erik Westman 073-023 85 90.

 6 aprl    Svartådalen/sångsvan/gäss. Samling 
08.00 Vallby friluftsmuseum P.
Anmälan till Bo Askerin 070-172 26 50.
        
20 april   Hälleskogsbrännan/spettar. Samling 
07.00 Vallby friluftsmuseum P.
Anmälan till Erik Westman 073-023 85 90.   
         
27 april    Frövisjön/Nya fågeltornet Skul-
tuna. Samling 08.00 Vallby friluftsmuseum.P
Anmälan till Sten-Ove Sandell 073-544 5620.

4 maj    Norsa ängar. Samling 07.00  Vallby 
friluftsmuseum P
Anmälan till Lennart Urby 070-317 55 42.

11 maj  Hjälstaviken/Vånsjöåsen. Samling 
09.00 Vallby friluftsmuseum P.
Anmälan till Bo Askerin 070-172 26 50.

18 maj  Strängnäs/göktyta.    
Anmälan till Sten-Ove Sandell 073-544 56 20.

1 juni  Hässlösundet. Samling 08.00 vid 
Kanothuset Björnöbron.
Anmälan till Sten-Ove Sandell 073-544 56 20.
   
8 juni  Asköviken tornet. Samling 07.00 
Vallby  P alt. 07.20 Asköparkeringen .
Anmälan till Lennart Urby 070-317 55 42.  
 
15 juni   Avslutning. 

24 aug  Höststart. Hjälstaviken. Samling 
08.00 Vallby friluftsmuseum P.    
Anmälan till Lennart Urby 070-317 55 42.
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Program 
Rapphönan Västmanland

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

APRIL - måndag 3/4
Utflykt till Asköviken.  
Samling vid Bryggargården 17.00

Spel av dvärgbeckasin och dubbelbeckasin i 
månadsskiftet april-maj. Vi skickar ut ett mail 
med kort varsel. 

MAJ - måndag 1/5
Utflykt till Oset, Örebro
Samling vid Vallby P, Västerås 07.00
 

JUNI - måndag 5/6
Utflykt till Hjälstaviken. 
Samling vid Bryggargården 17.00

JUNI - fredag 9/4
Nattfågellyssning.
Samling vid Vallby parkering kl 20.00

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

Resor till exotiska fåglar

    PR Birding Tours

Östra Polen 

10-14/5
Peru 

18/11-4/12 

2017: Spanien april - Island juni. 
2018: Panama - Albanien - Estland  m.m

www.prbirdingtours.wixsite.com/home

Ronnie Lindqvist 0702621417 
Per K Linderum 0725136029 
prbirdingtours@gmail.com
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Program lokala klubbar i Västmanland
Tid Lokal klubb Aktivitet
Mars
13 Arboga Ugglelyssning. Samling 17.30 vid Järntorget
17 Hällefors Ugglelyssning. Samling 20.30 Sävenforsvägen.
18 Hedströmsdalen Ugglelyssning
18 Ramnäs-Virsbo Ugglelyssnarkväll
18-26 Nora Ugglelyssning
25 Frövi Ugglelyssning. Samling Svarttjärns-/Gubbmossvägen 21.00
29 Skultuna Städning vid Frövisjönkl 10.00
April
 2 Nora Årsmöte i biblioteket i Nora 
 3 Skultuna Inventering och rensning av fågelholkar
 4 Arboga Månadsmöte 19.00 i Stadsbiblioteket
 5 Ramnäs-Virsbo Aprilmorgon med fågelskådning och frukost
 8 Frövi Exkursion. Sjömosjön.
 8 Ramnäs-Virsbo Invigning av nyrenoverade plattformen vid Högbyladan
12 Ramnäs-Virsbo Aprilmorgon med fågelskådning och frukost
19 Ramnäs-Virsbo Aprilmorgon med fågelskådning och frukost
22 Hedströmsdalen Ekeby våtmark Eskilstuna
22 Ramnäs-Virsbo Invigning av nyrenoverade plattformen vid Lönnbrosjön.
24 Frövi Dvärgbeckasinkväll. Sörbysjön.
26 Ramnäs-Virsbo Aprilmorgon med fågelskådning och frukost
29	 Skultuna	 Vårutflykt	till	Frövisjön
Maj
 1 Frövi Heldagsobsen
 2 Arboga Månadsmöte 19.00 i Stadsbiblioteket
 6 Hedströmsdalen Fågeltornskampen Norsa 05.00-13.00
	8	 Skultuna	 Morkulleutflykt
 9 Arboga Morgonfåglar. Samling kl. 06.00 vid Järntorget
14 Arboga Besök vid Gökriksuddens Naturreservat
14 Ramnäs-Virsbo Gökotta kl 06:00. 
17 Nora Kvismaren  kl 18:00
16 Arboga Morgonfåglar. Samling kl. 06.00 vid Järntorget
20 Frövi Exkursion. Morskogasjön.
23 Arboga Morgonfåglar. Samling kl. 06.00 vid Järntorget
23 Hedströmsdalen Karlbergsskogen-Köping
24-28	 Ramnäs-Virsbo	 Inventering	mindre	flugsnappare
30 Arboga Morgonfåglar. Samling kl. 06.00 vid Järntorget
Juni
  5 Nora Nattskärreexkursion kl 20:00 Nittälven. 
 5 Ramnäs-Virsbo Nattfågellyssning
10 Frövi Nattfågellyssningen.
10 Hedströmsdalen Nattskärror och ett och annat troll i Bergslagsskogarna
17	 Hedströmsdalen	 Kungsfiskarinventering
  

För närmare detaljer gå till resp fågelklubbs hemsida. Länkar finns på birdlife.se/vof.
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Västmanlands första sibiriska järnsparv   
satte Lindesberg på skådarkartan 

Sören Adolfsson på Hagavägen 6 i Lindesberg 
satt och fikade i sitt kök lördag 10 december 
när han fick syn på en fågel som var lite an-
norlunda. Det var inte någon av de vanliga 
fåglarna. Han hämtade snabbt sin kamera och 
tog en bild, sen tog han fågelboken och letade 
efter sitt fynd. Och rätt snart förstod han att 
det nog var en sibirisk järnsparv han sett. 
    Han ringde upp sin kompis Mattias Ru-
denwall i Frövi Fågelklubb och bad honom 
komma och titta. Denne kastade sig i bilen 
och kunde konstatera att det var just en 
sibirisk järnsparv. Fågeln larmades ut och sen 
tog det inte lång stund innan skådarna började 
anlända från när och fjärran. 
    Det var ingen snabbskådad fågel för de 
tillresta. Den höll sig mestadels dold i en stor 
häck och tittade bara fram korta stunder. Ib-
land flög den iväg till angränsande trädgårdar 
och blev då nästan omöjlig att se om den inte 
satte sig högt i något träd. 
    I början av januari blev det rejält kallt och  
fågeln syntes inte till vilket gjorde att man 
trodde att den frusit ihjäl. Men den 20 januari 
dök den upp igen och har sedan dess varit 
synlig hela februari. 

 Sibirisk järnsparv, Prunella montanella, 
häckar lokalt i ett smalt bälte över hela nord-
ligaste Sibirien, från Berings sund i öst till en 
bit in i norra delen av europeiska Ryssland där 
den har sitt största häckningsområde.
    Den häckar i viden och björkskog som 
gränsar till myrar, tundra och floder, men 
även i öppen, mager barrskog. Om sommaren 
består födan till största delen av insekter som 
förstärks med bär och frön på vintern. Den 
födosöker mestadels på marken, är skygg och 
håller sig ofta dold.
    Fågeln uppträder sällan väster om Ryssland. 
Det första fyndet i Sverige gjordes 1976 på 
Öland. Ytterligare tre individer observerades 
på Öland 1987. I övrigt har det gjorts två fynd 
i Uppland (1987, 2000) och vardera ett fynd 
i Södermanland (1991), Västerbotten (1988) 
och Gotland (2007). Alla fynd är således från 
östra Sverige och alla observationer har gjorts 
i oktober förutom Gotlandsobservationen som 
skedde i februari. 
    Under hösten 2016 kunde man nästan tala 
om invasion. Det rapporterades sibirisk järn-
sparv från ett antal olika platser från Norrbot-
ten till Skåne. 
    Ett säkert område att se sibirisk järnsparv 
på vintern är annars vid Kinesiska muren 
utanför Peking.

Foto: Sören Adolfsson
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Stadsfågelräkningen i Arboga 2017
Totalt 4313 fåglar av 35 arter

En bra start på fågelåret för Arboga  
Fågelklubb är den inventering av stadsfåg-
lar som föreningen genomför en söndags-
förmiddag i januari varje år. Inventeringen 
har sina rötter från 1980-talet och då som 
nu är den både en bra föreningsaktivitet 
och en mätare på fågelbestånden i stads-
miljö.
    Staden är indelad i 13 områden och delta-
garna har ett par förmiddagstimmar på sig att 
genomsöka sitt område. Ofta går man i grup-
per, fler ögon ser mer än två. Avslutningsvis 
samlas man på 
ett av stadens 
konditorier och 
jämför sina 
resultat och 
erfarenheter. 
Arboga har en 
lämplig storlek 
och stadsplane-
ring för en sådan 
här inventering. 
Inventeringen 
genomfördes 
söndagen 22/1.
Steglitsen och sidensvansen var två arter 
som vid 2017 års inventering utmärkte sig lite 
extra. En flock på ett hundratal steglits nära 
en ”ogräsmark” på norr krossade alla tidigare 
rekord. 138 ex blev det totalt. För sidensvans 
blev totalsumman 1031 fördelat på 8 flockar 
i staden. Ett resultat som var väntat eftersom 
sidensvansen kring nyåret tilldragit sig en del 
uppmärksamhet i villaträdgårdar och frukt-
odlingar. Ett tjugotal stenknäckar på norr var 
också lite speciellt.

Till gruppen lite rarare övervintrade får en-
staka bofinkar och två rödvingetrastar räknas. 
Annars var det mest glädjande att turkduva 
åter finns i Arboga. Den har saknats ett antal 

Text och bild: Ulf Eriksson
år. Trots efterlysningar och letande hitta-
des inga och för ett några år sedan räknade 
klubben med att den var utgången i Arboga 
stadsmiljö. Men för något år sedan återuppstår 
arten i sina gamla domäner och nu finns kan-
ske ett tiotal i Arboga. Vid årets inventering 
hittades typiskt nog bara tre exemplar. 
    En annan art som var väntad var duvhöken. 
Minst tre olika individer har under veck-
orna innan inventeringen regelbundet jagat 
i stadsmiljön, bl.a en gammal hona. Men 
vid inventeringstillfället sågs ingen. Bara en 
sparvhök lyckades skrämma upp stadsduvorna 

denna söndagsförmiddag.
    Trädkrypare, kungsfågel, korp, fiskmås, 
gråtrut tillhör också de lite fåtaligare stadsfåg-
larna. Några var i villabebyggelse i stadens 
utkanter andra bara överflygande. Trenden 
för gråsparv, gulsparv och grönfink är fortsatt 
något vikande. 
    Totalt noterades 4313 fåglar vilket är en 
högre siffra än normalt. 35 arter noterades och 
kaja, talgoxe, gräsand och tamduva var som 
vanligt i höga antal efter sidensvansarna. An-
talet kajor, 454 st, var dock betydligt färre än 
den ansamling som i skymning och kvällstid 
uppträder. Inventeringen sker mellan klockan 
10 och 12 och då var flertalet kajor på marker 
utanför stadsmiljön den aktuella söndagen. 
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Vi har inte haft så många observationer på 
smådoppingen i Arboga. Under åren 2000 
till 2015 har den bara rapporterats ett tiotal 
gånger i Artportalen.
    De senaste vintrarna har det skett en föränd-
ring då den rapporterats och setts regelbundet 
på samma område. Osäkert om det beror på 
dålig rapportering tidigare, eller om den fak-
tiskt visat sig oftare senaste åren. 
    Vintern 2016-2017 har den setts och 
rapporterats på samma plats vid ett 
flertal tillfällen. Ibland har två stycken 
visat sig tillsammans, troligen dessa två 
individer som rapporterats. Man kan ju 
fundera på var den tillbringar som-
marhalvåret då det inte finns några eller 
väldig få rapporter under den årstiden. 
I Hjälmaren finns det många fina vikar 
där den skulle kunna häcka.  
    Många har varit och sökt den under 

den här vintern utan att hitta den, den lilla 
fågeln. En anledning till det är att den är en 
mästare på att gömma sig. Det kan ju också 
vara anledningen till att den inte rapporterats, 
att man faktiskt inte sett den fast den finns där. 
    Den kan sjunka ner under vattnet så att bara 
huvudet kommer över vattenytan. Den göm-
mer sig under blad och annan växtlighet. 

Smådoppingen 
en mästare på kurragömma

Text och foto: Lars och Fredrik Anmark
Arboga fågelklubb 
http://www.arbogafk.net

Det här är en liten berättelse om smådoppingen (Tachybaptus ruficollis) den lilla skygga 
fågeln som gärna gömmer sig om man kommer i dess närhet.  
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Kl. 10.00 Exkursion  -  samling kl 10.00 vid Gäddeholm P  
Kl. 12.30  Kaffe och macka i Björnögården. 
Kl. 13.00 Årsmöte i Björnögården. 
 Dagordning enligt stadgarna.

Från SOF BirdLife kommer Anette Strand, föreningschef 
och berättar vad som är på gång. 
  

Hjärtligt välkomna hälsar VOF:s styrelse!

Årsmöte med 
Västmanlands Ornitologiska Förening

lördag 1 april i Västerås.

Inbjudan till

Jag och min son har vid 
några tillfällen lokalise-
rat den när den trodde 
att den inte syntes och 
fått bilder på hur den ut-
nyttjar växtligheten som 
skydd när den känner sig 
hotad.  
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EKO-
skådning

I början av januari brukar vi göra ett 
besök i Storstockholm för lite årskryssning 
och vinterskådning. Framförallt är det 
Råstasjön och Lötsjön vi brukar besöka. 
    Då detta eviga bilåkande är fågelskådarens 
stora dåliga samvete gjorde vi i år detta till 
en tågutflykt. Något som dessutom skulle ge 
oss chansen att ta oss in till Stockholms ström 
och Matningsflotten där. Trots detta utökade 
program så blev det färre deltagare. Bara sex 
personer deltog. Vad det beror på kan man 
bara spekulera om. Lite tidigare start skulle 
det kunna bero på. Lite längre sträcka att 
gå är en annan. Oavsett vad  som gjorde att 
färre ville delta, så missade de som stannade 
hemma en riktig kanondag och med facit i 
hand var det lite skönt att vi var få deltagare, 
när vi skulle testa en ny idé.
    Att transportera sig med tåg och tunnelbana 
gick riktigt bra och vi kommer definitivt att 
testa detta även nästa år och då hoppas vi att 
fler vill följa med.
    Vi klev av tåget i Sundbyberg där ytterli-
gare två deltagare anslöt. Därefter promene-
rade vi genom Sundbyberg upp mot Lötsjön. 

Vi tog ett varv runt sjön och stannade upp där 
det fanns öppet vatten. Lötsjön är en sjö av 
parkkaraktär och en stor del är inhägnad med 
ankhus på en liten ö. Vi välkomnades till sjön 
av ett duvhökspar som flög förbi, men sen 
var det mest intressanta vi hittade rörhöna, 
sothöna, storskrake och grågås. En gröngöling 
lockade från ett träd längs stranden och en 
större hackspett som trummade gav oss lite 
vårkänslor.
    Vid Råstasjön brukar vi göra fyra stopp. 
I sjöns sydvästra hörn brukar en stor grupp 
gråhäger övervintra och där finns också chans 
att hitta rörhöna och sothöna och så de gamla 
vanliga knölsvanarna, kanadagässen och gräs-
änderna. Vissa år brukar man hitta vigg och 
knipa här, men inte i år.
    Andra stoppet gjordes vid matningen i sjöns 
nordvästra hörn. Här hittar man gott om fågel, 
framför allt en stor mängd koltrastar som do-
minerar matningen. Har man tålamod kan man 
se en del lite ovanligare övervintrare här som 
rödhake och bofink. Vi tog vår förmiddagsfika 
här och väntade tills vi sett det vi förväntat 
oss. Gulsparv, grönfink, bofink, rödhake, 
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Text: Johan Karlsson

nötskrika, grönsiska, gråsiska och så koltrast, 
blåmes, nötväcka och talgoxe så klart. 
    Stopp tre ligger längs sjöns norra strand och 
är det stopp som drar mest folk till sjön. Det är 
här man kan hitta den övervintrande vattenral-
len. I år var den aktiv när vi kom fram och 
hela tiden vi stod där så var den synlig för oss.
    När vi stod där så blev det plötsligt ett 
rackarns liv på skator och trastar och bakom 
oss dök dagens tredje duvhök upp och jagade 
trastar inne i buskarna.
    Det fjärde och sista stoppet vid Råstasjön 
gjorde vi vid den östra stranden där det också 
finns öppet vatten. Här hittade vi en vigg, en 
sothöna och två rörhönor. När vi vände och 
gick tillbaka så hittades också två gärdsmygar.
Vi hittade det vi ville hitta vid dessa sjöar och 
började nu dra oss upp mot Hallonbergens 
centrum och tunnelbanan för vidare färd mot 
Kungsträdgården och Stockholms ström.
    Matningsflotten vid strömbron är en plats 
jag länge velat besöka, men aldrig kommit 
mig för med att göra. Mest på grund av svårig-
heten att ta sig dit som bilburen. De gånger jag 

besökt Stockholms innerstad vintertid har det 
alltid varit av andra anledningar än fågelskåd-
ning och de gånger jag besökt Stockholm för 
fågelskådning har jag varit bilburen.
    Artmässigt är det inga sensationer på ström-
men, men antalsmässigt är det ganska häftigt. 
Massor	av	svanar,	änder	och	sothönor.■

Vattenrallen vid Råstasjön. 

Truten som fick lift med en svan på Stockholms ström.  
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Tio personer mötte upp på Tunadalspar-
keringen i Köping för att genomföra årets 
stadskamp mellan  Hedströmsdalens med-
lemmar i Köping och Skinnskatteberg. 

Tävlingen går ut på att under två timmar för-
söka höra och se så många arter som möjligt 
inom respektive tätort. 
    Vandringen i Köping blev mycket lyckad 
och vi fick ihop hela 24 fågelarter! 
Därmed fick vi revansch från förra 
årets förlust mot Skinnskatteberg 
som i år fick ihop 22 arter.    
    Under vår vandring i Köping 
såg vi bl.a. kungsfiskare och turk-
duvor samt något överraskande en 
bäver!

Text: Peter Ekelund
Foto: Tina Nordberg

Björktrast
Blåmes
Domherre
Entita
Gråsiska
Gråsparv
Gräsand
Grönfink
Grönsiska
Gulsparv
Kaja
Koltrast

Kråka
Kungsfiskare
Nötväcka
Pilfink
Sidensvans
Skata
Sparvhök
Steglits
Större hackspett
Talgoxe
Tamduva
Turkduva

Stadskamp 
i tätorten

Artlista Köping
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Välkommen till en konstutställning 
med målningar + texter

Gunnar Forsman 

fågel

Vernissage
Lördagen den 18 mars 12.00 – 16.00, konstnären berättar 13.00.

Utställningen pågår 18 mars – 2 april 2017.
Konstnären närvarar under all öppentid.

Specialvisning för VOF:s medlemmar, måndag 20 mars 19.00. 
Gunnar Forsman berättar om sig själv, sin konst och hur 

han kanaliserar sitt fågelskådarintresse. 

Galleri K, Slottsgatan 17, Västerås
Tisd – fred 12.00 – 17.00, lörd – sönd 12.00 – 16.00.

Vid frågor om utställningen, ring Gunnar 070 - 399 8061
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Tonerna till Lifvens vänners låt började 
genast spelas upp i huvudet och givetvis var 
jag sugen. Men Tidaholm kändes långt bort. 
Fast med en vitvingad trut på klappavstånd 
behövde jag egentligen inte tänka länge. 
-Till helgen kanske, sjukt sugen jag också, 
blev mitt svar.
    Jag visade Benjamin bilderna på artportalen 
och han blev också eld och lågor. Zsombor 
kollade vidare med Jesper och Filip och de 
ville också med. Nu var bilen full med i stort 
sett hela VOF:s ungdomsgrupp som lever 
en ganska tynande tillvaro till vardags, men 
blommar upp då och då, när det t. ex vankas 
en vitvingad trut.
    Problemet nu var att det bara var måndag 
och jag hade ett evenemang på lördagen, så 
vi blev tvungna att bita på naglarna i 6 dagar 
innan vi kunde bege oss mot Västergötland.
Sex dagars nagelbitning innebar också 6 
dagars planering, så vi började planera en hel 
Västergötlandsexkursion, när vi ändå skulle 
åka dit. 

På drag i Västergötland med 
                                 ungdomarna

    Vi höll koll på Artportalen och BirdAlarm 
och truten var trogen sin plats mitt i Tidaholm.       
    Dessutom hade det upptäckts berglärkor på 
Hornborgasjöns strand, så det här skulle allt 
kunna bli en riktigt bra resa. Nu var planen att 
fokusera på vinterfåglar. Västergötland är ett 
landskap vi mest besökt under vår och som-
mar, så det fanns en hel del mer utpräglade 
vinterfåglar att få in.
    Klockan 6:00 söndag den 29 januari åkte 
jag så iväg med fyra unga skådare från Väs-

Text & foto: 
Johan Karlsson

Vitvingad trut i Tidaholm

På kvällen den 23  
januari plingade 

det till i min telefon. 
Det var ett medde-

lande från Zsombor 
och han fattade sig 

kort.

-Ska vi dra?  
Jag är sugen. 

Sen en länk till 
artportalen med 

en vitvingad trut i 
Tidaholm.

Benjamin, Jesper, Filip och Zsombor



25

Fåglar i Västmanland  nr 1,  2017

terås och kl 9.00 rullade vi in i Tidaholm och 
parkerade vid stadshotellet. Ett kvarter från 
strandpromenaden och den vitvingade truten 
som så snällt stod där och poserade för oss.
    Vi tog ganska god tid på oss vid truten och 
fotade och filmade. Därefter blev det kryss-
bulle på Konsum och sen letade vi strömstare  
i ån med framgång nästan på en gång. I träd-
gårdarna runt centrum hittade vi sen domher-
rar och sidensvans.
    Nu styrde vi ut ur Tidaholm mot Hornbor-
gasjön på krokiga småvägar för att optimera 
chanserna för varfåglar, fjällvråkar, siskor, 
vinterhämplingar med mera. Ett stopp i en mer 
tajgalik skog än vi är vana med hemifrån gav 
talltita, trädkrypare och kungsfågel. Skogs-
höns lyckades vi tyvärr inte med och ingen 
tofsmes.
    Väl framme vid Hornborgasjön styrde vi 
först mot berglärkorna vid Ytterbergs udde 
och fick gå längs strandkanten ett tag. Efter-
som det fanns andra skådare på plats var de 
inte så svåra att hitta. 
    Vi njöt i det vackra vintervädret och fick 
god tid att bekanta oss med lärkorna som 
stundtals flög runt oss när de bytte plats längs 
stranden. Ett ypperligt tillfälle att lära sig 
deras karaktäristiska lockläten.

    Med de båda målarterna för resan inhängda 
fick resten bli bonus och en bra dag för att 
bekanta sig med en ypperligt fin fågellokal. 
Någon hade rapporterat in kungsfiskare vid en 
bro och vi gav oss ut på en vandring längs en 
strandäng. Långa avstånd mellan parkeringar 
och observationsplatser är något som också är 
karaktäristiskt för Hornborgasjön.
    Vi blev en smula förvirrade när vi kom 
fram för ån som rann under bron var frusen, 
så någon kungsfiskare borde det inte finnas 
där, men promenaden var knappast förgäves. 
Vinterhämpling, steglits, jagande varfågel och 
fjällvråk sågs bra från vår stig.
    Nu styrde vi istället stegen mot trandansen 
där lokala guider hade örnskådning. Efter 
att vi åkt från parkeringen och vikt av mot 
trandansen så kom det en bro med öppet vat-
ten och några skrakar simmandes uppströms 
bron. Vi gav platsen lite tid och spanade efter 
den lille turkosa pilen, men det enda vi såg var 
några entitor och talgoxar och skrakarna som 
födosökte i ån.
    Trandansen dög sedan bra som värmestuga 
och fikaplats innan vi gjorde kväller och for 
hem	till	Västerås	igen.■

Foto: Filip Jansson

Berglärkorna vid Ytterbergs udde.
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Vinterfåglar inpå knuten 2017
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 1. Talgoxe 
 2. Blåmes 
 3. Sidensvans
 4. Pilfink 
 5. Domherre 
 6. Grönfink 
 7. Kaja 
 8. Skata 
 9. Koltrast
 10. Gråsiska 

Årets upplaga av Vinterfåglar Inpå Knuten 
gick i sidensvansens tecken. 
    Denna vackra fågel var en riktig ”bubblare” 
på listan och avancerade från 19:e till 5:e 
plats. En annan vacker fågel som också ökade 
markant jämfört med förra året är stjärtmesen. 
I båda fallen kan ökningarna troligen kopplas 
till ett kraftigt inflöde österifrån under hösten. 
    Årets räkning fick den största anslutningen 
av rapportörer hittills. Totalt medverkade 
drygt 21 000, spridda över hela landet. Topp-
listan här intill utgår från när rapporteringen 
via internet stängde 6 februari och omfattar 20 
829 rapporter. Då återstod ännu några hundra 
brevrapporter att registrera.
    Ser vi till de 30 talrikaste arterna på 
fågelmatningarna ökade 19 i antal, medan 10 
minskade och en låg på nästan samma nivå 
(räknat i genomsnittligt antal fågelindivider 
per rapport). Av de arter som minskade finns 
flera som i naturen är beroende av en viss typ 
av föda och som därför alltid varierar i takt 
med födotillgången. Två sådana exempel är 
nötskrika, som är beroende av ekollon, och 
bergfink, som har lika stark koppling till 
bokollon vintertid.
    Med undantag av grönfink och gulsparv 
ökade alla arterna på de 15 första platserna på 
listan, även om koltrastens ökning endast var 
marginell. Flertalet av dessa arter är väl anpas-
sade till vårt varierande vinterklimat, och de är 
dessutom generalister när det gäller födan. Det 

innebär att den uppgång vi kan se i år troligen 
också speglar en verklig uppgång i de olika 
arternas bestånd.
 
Grönfinken och gulsparven minskar däremot 
åter. Båda dessa arter har haft nedåtgående 
trender under flera år. I grönfinkens fall vet vi 
att det i första hand beror på att den drabbats 
av en sjukdom (gulknopp). Denna sjukdom 
kan också vara en del av orsaken till gulspar-
vens minskning, men sannolikt har den även 
påverkats negativt av jordbrukslandskapets 
förändring.
    En fågel som däremot verkar vara på väg att 
bryta en lång nedåtgående trend är gråspar-
ven. Den har ökat i uppträdande de senaste 
åren, något som även kommenteras av flera 
rapportörer i år. Men det är fortfarande så att 
pilfinken är betydligt talrikare än gråsparven 
– det går i genomsnitt tre pilfinkar på varje 
gråsparv vid våra fågelmatningar.
    Om vi istället utgår från andelen rapporter 
som innehåller en viss art, får topplistan ett 
delvis annat utseende. Så här ser denna lista 
ut om vi ser till andelen av alla rapporter som 
innehållit arten i frågan. Talet inom parentes 
anger placeringen på totallistan. Efter artnam-
net anger procentsatsen andelen av alla rap-
porter som innehöll den aktuella arten 2017. 

1. (1) Talgoxe
2. (2) Blåmes
3. (7) Skata 
4. (9) Koltrast
5. (13) Nötväcka
6. (3) Pilfink
7. (15) St. hackspett
8. (4) Domherre
9. (8) Grönfink
10. (17) Entita

Topp tio Sverige         Västmanland

SOF BirdLife
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 - Gillar du att hålla koll på när fåglarna kom-
mer på våren?! 
    I Fågelkalendern kommer vi att samla in 
observationer av flyttfåglars ankomst, men 
även avflyttning och andra årstidstecken på ett 
organiserat sätt. Målet är att bidra med lands-
omfattande data för att bättre kunna följa, 
förstå och förutse klimatförändringens effekter 
för fåglarna. 
    Vi hoppas på din hjälp! Med gemensamma 
krafter kan vi beskriva naturens kalender i 
hela landet.
    Välkommen att hjälpa till i Fågelkalendern! 
Anmäl ditt intresse att delta i Fågelkalendern, 
så återkommer vi med mer information. 
www.naturenskalender.se/fagelkalendern.php

Fågelkalendern är en del 
av Naturens kalender och 
Svenska fenologinätver-
ket. Sveriges lantbruksu-
niversitet är huvudman.

Välkommen till 
Fågelkalendern!

En podcast om fåglar och fågelskåd-
ning, som blandar humor och allvar.

    Vi pratar om aktuella fågelnyheter och 
delar med oss av krönikor och kåserier.  
Ofta kommer en okänd/känd gäst eller två 
på besök.
    Som värdar står två passionerade 
fågelskådare med många års expertis i 
ryggen, Christopher "Gullet" Gullander 
och Anders "Widde" Wirdheim.
www.acast.com/pippipodden
Lyssna i telefonen eller i datorn.
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Artrallyt 2017

I årets artrally deltog 105 skådare vilket var det näst högsta deltagarantalet någonsin. 
Bara två gånger tidigare har det varit över 100 deltagare. Årets totalvinnare blev Swift.  
32 lag deltog och totalt rapporterades 83 arter. Förra året deltog 26 lag och 78 arter ob-
serverades. Vill du titta på resultat från tidigare Artrallyn, finns resultat och artlistor från 
2001 på birdlife.se/vof. Titta under menyn Projekt. Där hittar du även vilka personer som 
ingick i de olika lagen.

Efter tre raka segrar så var frågan om Family 
Bussiness skulle lyckas vinna i år igen.
Swift har skuggat dem länge och förra året 
förlorade de på målsnöret med samma antal 
arter.
    Det blev en jämn kamp i år igen, men det 
stod istället mellan Häppstars och Swift. Även 
i år hamnade två lag på samma artantal och 
Swift lyckades äntligen vinna. 

Årets vinnare Swift - Tommy Ryding, Johan 
Brenander och Fredrik Engström  58 arter.

Mikael Rhönnstad och Patrik Rhönnstad blev 
vinnare av Tofsmesen med 51 arter i Skinn-
skatteberg, dvs 81 procent av totalen. 

I Hallstahammars kommun tävlar man om 
"pilgrimsfalken" och där segrade En gnutta 
flax - Stefan Johansson och Thomas Norrman 
- med 45 arter.

Fotograf: Per Hagström
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RESULTAT ARTRALLY 2017 ARTLISTA
Antal Lag 
arter Bergfink

Björktrast
Blåmes
Bofink
Domherre
Dubbeltrast
Duvhök
Entita
Fasan
Fiskmås
Fjällvråk
Grågås
Gråhäger
Gråsiska
Gråsparv
Gråspett
Gråtrut
Gräsand
Grönfink
Gröngöling
Grönsiska
Gulsparv
Gärdsmyg
Havstrut
Havsörn
Hökuggla
Järpe
Kaja
Kanadagås
Kattuggla
Knipa
Knölsvan
Koltrast
Korp
Kråka
Kungsfiskare
Kungsfågel
Kungsörn
Lappuggla
Mindre hackspett
Mindre korsnäbb
Nötskrika

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

58 Swift 
58 Häppstars 
53 Family Business 
51 Gruvbusana
50 En Surnia? Nä en duo! 
50 Vinterträsket 
49 Blackriver dippers 
48 Rörhönan 
48 Tittut 
47 Kenograbbarna 
45 En gnutta flax 
44 Sumphönan  
44 Sothönan 
44 Great Tits 
43 Lappland 
42 Strix 
42 Näst värst i väst 
41 KBK Birders
40 Team Fagersta 
39 Näsbyholken 
38 Mockingjays 
38 Stadarna 
37 Skogstrollen
34 Korplaget 
34 Det går ju så bra 
34 Birdie nam nam 
33 Hummingbirds 
32 Lyckhem 
32 Falcon Guld 
30 Hedmaffian 
29 Rosendal 
28 Strax flax med tax 

Thomas Norrman och Stefan Johansson 
poserar med pilgrimsfalken.
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Obsar hämtade från  
rapportsystemet Artportalen
1/11 2016 till 20/2 2017

Observationerna är ej granskade  
av RK eller RRK.

Text: Gunilla Hammarström

Periodens mest sällsynta besökare var den 
sibiriska järnsparv som dök upp vid en 
fågelmatning i Lindesberg den 11/12. Den 
har sedan rapporterats från samma fågel-
matning fram till den 20/2. Arten har också 
rapporterats från Grängesbergs sn. den 
12/12 och från Åsen, Ramnäs sn. mellan 
den 11 – 14/1.

November
1 ex. berglärka sågs i Bergsmanshyttan, Nora 
sn. den 3. 
1 ex. ägretthäger rapporterades från Vagns-
backen, Västerfärnebo sn. den 20.
Tallbitar rapporterades från Bergs sn., Ljus-
narsbergs sn., Nora sn., Ramnäs sn., Skinn-
skattebergs sn. och Västerfärnebo sn.

December
1 ex. kaspisk trut sågs vid Ångkraftverket, 
Västerås den 29. 
1-2 ex. smådopping har rapporterats från 
Gamla kanalen, Arboga sn. mellan den 3-29.
Tallbitar rapporterades under månaden från 

Fläckebo sn., Gunnilbo sn., Harakers sn., Häl-
lefors sn., Ramnäs sn., Sura sn., Västervåla sn. 
och Västerås.

Januari
1 ex. svart rödstjärt rapporterades från Yara, 
Köping sn. den 1. 
1 ex. lappuggla sågs i Norbergs sn. den 22. 
1-2 ex. smådopping sågs i Gamla kanalen, 
Arboga sn. mellan den 1-27.
Tallbitar rapporterades från Dingtuna sn., 
Gunnilbo sn., Haraker sn., Hällefors sn., Nor-
bergs sn., Ramnäs sn., Skultuna sn., Sura sn. 
och Västervåla sn. 

Februari
1 ex. lappuggla sågs i Norbergs sn. den 2. 
1 ex. smådopping rapporterades vid två 
tillfällen i Gamla kanalen, Arboga sn. den 5 
och 8.
Tallbitar rapporterades från Gunnilbo sn., 
Grythyttans sn., Harakers sn., Heds sn., och 
Ramnäs sn.

Under hela perioden har det rappor-
terats en stor mängd hökugglor från 
hela landskapet.

Smådopping.i Arboga 
Foto: Gunilla Hammarström
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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
070 5678 725
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
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