
UOF:s program våren 2014 
Exkursioner för våren, info om exkursioner utan anmälan 

går ut via hemsidan (vid dåligt väder etc.) 

Januari 

Månaden Maj – inspiration i vintermörkret. 

Mats Wilhelm visar bilder – Onsdag 22 januari 

Våren är fortfarande långt borta men för den uppmärksamme 

har dagarna börjat bli längre. Mats 

Wilhelm, meriterad fågel- och naturfotograf, bjuder 

oss på bilder från månaden maj. Årets mest hoppingivande 

föredrag. 

Lokal: Studiefrämjandet. Samling: 18.30. 

Februari 

Örnar vid Hovgården – Lördag 8 februari 

Havsörnar bland trutarna på soptippen. Vi ger oss av 

till soptippen och hoppas på närkontakt med majestätiska 

havsörnar. Med lite tur kan även vittrut siktas 

i gråtruthorden. 

Anmälan: Gunnar Ehrenroth, 018-26 12 26 

Samling: 08.00 vid Helga Trefaldighetskyrkan 

Kostnad: 50 kr. 

Mars 

Ugglor – Lördag 15 mars 

Ugglor är en fascinerande fågelgrupp och en av de 

svåraste att få höra. Vi hoppas på bra uggle-väder 

som gör att vi har chans på flera arter ugglor däribland 

sparvuggla och slaguggla. En av föreningens 

mest populära exkursion och begränsat antal deltagare. 

Leds av Ulf Blom och Jan Wärnbäck. 

Anmälan: Jan Wärnbäck 073-654 88 76. 

Samling: 17.00 vid Helga Trefaldighetskyrkan. 

Kostnad: 100 kr. 

Årsmöte 2013 – Onsdag 26 mars 

Föreningen håller årsmöte i Studiefrämjandets lokaler 

på portalgatan 2. Efter möte och fika blir det 

ett spännande föredrag om fåglar. Ingen anmälan 

krävs. Tid: 18.30. 

April 

Hackspettar – Lördag 5 april 

Gryning med visslande sparvugglor. Hackspettarna 

sätter igång att ropa och trumma strax efter soluppgången, 

ackompanjerad av trast- och rödhakekonserten 

som är i full gång. Orrarnas puttrande 

hörs i kulissen och tranor ropar. En tjäderhöna går i 

vägkanten och pickar grus. Välkomna på en stämningsfull 

morgonen i storskogen. 

Anmälan: Gunnar Ehrenroth tel. 018-26 1226 

Samling: Kl.05.00 vid Helga Trefaldighetskyrkan 



Kostnad: 100 kr 

Funbosjön med omgivningar – lördag 12 april 

De översvämmande ängarna drar till sig mängder 

med fågel – gäss, svanar, änder och de första skrattmåsarna 

har anländ. Våren har kommit igång på 

allvar och väntar på att upplevas. Följ med till en av 

Uppsalas närmaste fågellokaler. Guidar gör utöver 

Lars Gotborn även Funboprofilerna Sonja Jansson 

och Håkan Lagerqvist. 

Anmälan: Lars Gotborn tel. 018-12 66 27. 

Samling: 08.00 vid Helga Trefaldighetskyrkan. 

Kostnad: 40 kr. 

Årike Fyris – Onsdag 16 april 

Kom med och kolla in fågellivet vid denna klassiska 

Uppsalalokal. Guidar bland vårfåglarna gör Nina Janelm 

och Jon Hessman. 

Ingen anmälan eller kostnad (se hemsidan eller Facebook 

för uppdaterad information). 

Samling: 18.00 på västra sidan av Fyrisån 

(Fågeltornet) 

Årike Fyris – Onsdag 23 april 

Kom med och kolla in fågellivet vid denna klassiska 

Uppsalalokal. Guidar bland vårfåglarna 

gör Nina Janelm och Jon Hessman. 

Ingen anmälan eller kostnad (se hemsidan el. 

Facebook för uppdaterad information). 

Samling: 18.00 på västra sidan av Fyrisån 

(Fågeltornet) 

Möt våren i Halland – 

Fredag 25–söndag 27 april 

Tillsammans med rutinerade Hallandsbesökaren Per 

Johan Ulfendahl finns möjligheten att skåda en helg 

i Halland, och närliggande landskap om något rart 

hittas. Avresa sker fredag em/kväll 25 april i privata 

bilar och hemresa söndag med hemkomst sent på 

kvällen. Basen för helgen är vandrarhemmet Rödlix. 

Platser som kommer besökas är Getteröns naturreservat, 

Glommen, Gubbanäsan, Galtabäcks skär 

och Morups tånge. Med lite tur kan artlistan bli lång, 

långt över 200 arter har setts i Halland i slutet av 

april de senaste åren bl.a. arter som amerikansk sjöorre 

och svartvingad glada. Då tiden är kort kommer 

så mycket som orkas med av dygnets timmar utnyttja 
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för skådning. Tubkikare rekommenderas 

Info: Resan sker i privatregi i tre egna bilar och 

antalet platser är begränsat till 12. Anmälan: 

Startar den 1 april kl 00.00 och endast via e-post 

till exkursionsledare Per Johan Ulfendahl, perjohan. 



ulfendahl@telia.com. Sista anmälningsdag 

15 april. Pris: Preliminärt pris för resa och boende 

är 800 kr, kostnaden påverkas av hur långt 

som körs. Kostnad för mat tillkommer. 

Maj 

Årike Fyris – Onsdag 7 maj 

Kom med och kolla in fågellivet vid denna klassiska 

Uppsalalokal. Guidar bland vårfåglarna gör Gunnar 

Ehrenrot. 

Ingen anmälan eller kostnad (se hemsidan eller 

Facebook för uppdaterad information). 

Samling: 18.00 på västra sidan av Fyrisån 

(Fågeltornet) 

Beckasinkväll vid Hjälstaviken – Lördag 10 maj 

Innan skymningen kommer spanar vi ut över vikens 

sjudande vatten – arterna är många. Vid skymningen 

börjar småfläckig sumphöna att vissla ackompanjerad 

av rördrommens basljud. Enkelbeckasinernas 

spelaktivitet ökar. Det är nu vi har chans att höra 

dubbelbeckasinernas spel. Med lite tur kan även 

dvärgbeckasin ha dröjt sig kvar. 

Anmälan: Pekka Westin tel. 0171-46 30 39 och 

070-572 80 42. Samling: Kl. 19.00 vid Helga 

Trefaldighetskyrkan. Kostnad: 50 kr. 

Årike Fyris – Onsdag 14 maj 

Kom med och kolla in fågellivet vid denna klassiska 

Uppsalalokal. Guidar bland vårfåglarna gör Nina 

Janelm och Jon Hessman. 

Ingen anmälan eller kostnad (se hemsidan eller 

Facebook för uppdaterad information). 

Samling: 18.00 på västra sidan av Fyrisån 

(Fågeltornet) 

Vendelsjön och ringmärkning – lördag 17 maj 

Att se fåglar på riktigt nära håll kan öppna en helt 

nya dimension i fågelintresse. Vi får möjlighet att följa 

med till ringmärkningsnäten för riktig närkontakt 

med både vanliga och mindre vanliga arter. Vi avslutar 

vid Vargropen bland svarttärnor och dvärgmåsar. 

Anmälan: Jan Wärnbäck 073-654 88 76. 

Samling: 06.00 vid Helga Trefaldighetskyrkan. 

Kostnad: 60 kr. 

Ledskär – Lördag 24 maj 

Följ med till denna klassiska Norduppländska fågellokal 

som en gång i tiden härbärgerade Sveriges nästa 

första fågelstation. Den grunda viken, strandängarna 

och lövskogen runt omkring bjuder på en fantastisk 

blandning av arter allt från häckande vadare, rastande 

skräntärnor och jagande rovfåglar. Exkursionen är 

ett samarrangemang med Nordupplands fågelklubb. 



Anmälan: Jan Wärnbäck 073-654 88 76. 

Samling: 05.00 vid Helga Trefaldighetskyrkan. 

Kostnad: 100 kr. 

Juni 

Nattsångare i Uppland – lördag 6 juni 

I samband med naturnatten anordnas denna cykelexkursion 

i Fyrisåns nejder. Det finns mycket att lyssna 

på längs med ån och med lite tur kan höras både 

busksångare, kornknarr och småfläckig sumphöna. 

Guidar i sommarnatten gör Jon Hessman. Varmt välkomna 

på cykel. 

Anmälan: Ingen anmälan eller kostnad (se hemsidan 

eller Facebook för uppdaterad information). 

Samling: 21.30 vid Biotopia. 


