
Exkursioner hösten 2014, information om exkursioner utan anmälan går ut via hemsidan (vid 
lokalbyte etc.) 
UOF inför ungdomspris (halva priset mot ordinarie pris) för medlemmar under 25 år på alla 
exkursioner 
September 
 Årike Fyris – lördag 6 september  

Vi letar blåhake vid reningsverksdammarna och spanar efter höststräckare som 
törnskata och diverse vadare. 
Ingen anmälan eller kostnad (se hemsidan el. Facebook för uppdaterad information). 
Guidar gör Nina Janelm. 
Samling: Kl 07:00 vid Vindbron östra sidan. 
 
Småfågelskådarna ringmärkning Örbyhus slott – söndag 7 september  
Barn i åldrarna 6-12 år i sällskap av förälder är välkomna att vara med på ringmärkning 
av fåglar vid Örbyhus slott. De som vill följer med till fågeltornet vid Varggropen på 
andra sidan Vendelsjön och tittar på rastande änder, gäss, vadare och rovfåglar när 
ringmärkningen är över. Fika kan vi göra på Ängslyckans café ett stenkast från 
fågeltornet.  
Guidar gör Petter Haldén och Anders Arnell. 
Samling: Kl 08:00 vid Örbyhus slotts parkering. Anmälan till Petter Haldén 
0703/252369 eller petter.halden(a)gmail.com  
 
 

 Vad gör UOF för den vitryggiga hackspetten – lördag 14 september 
Vi följer med till vitryggarnas skogar kring Pelletsberget tillsammans med Ulrik Lötberg 
och tittar på skogar som restaurerats för att vara optimala för arten. I omgivningarna 
finns alla landets hackspettarter. 
Anmälan: Ulrik Lötberg tel. 0708-139386, e-post: ulrik.lotberg@54u.se 
Samling: Kl 06:00 vid Helga Trefaldighetskyrkan. 
Kostnad: 100 kr 
 
Björn – lördag 20 september 
Följ med till ön Björn och upplev höststräcket. Det är fortfarande gott om insektsätare 
som rödstjärt, flugsnappare och sångare. Det kan även finnas sibiriska juveler och det 
är mycket bra tid för t.ex. videsparv. Tubkikare rekommenderas. 
Anmälan: Jan Wärnbäck, 073-654 88 76, e-post: warnback@hotmail.com. 
Samling: Avfärd enligt överenskommelse. 
Kostnad: 150 kr + båt ca 200 kr. 
 
Öland – fredag till söndag 26-28 september 
Tillsammans med Per Johan Ulfendahl, mångårig Ölands besökare, finns möjligheten 
att skåda en helg på Öland och närliggande landskap om något rart hittas. Avresa sker 



fredag em/kväll 26 september i privata bilar och hemresa söndag med hemkomst på 
kvällen. 
 
Info: Resan sker i privatregi i tre egna bilar och antalet platser är begränsat till 12. 
Anmälan: Startar den 1 september, kl. 00:00 och endast via e-post till exkursionsledare 
Per Johan Ulfendahl, perjohan.ulfendahl@telia.com. Sista anmälningsdag 15 
september. 
Pris: Preliminärt pris för resa och boende är 800 kr, kostnaden påverkas av hur långt 
som körs. Kostnad för mat tillkommer.  
 
 

Oktober 
 Björn – lördag 4 oktober 

Höststräcket är i full gång och bland sena tropikflyttare kan vi med tur också få se 
sibiriska guldkorn som kungsfågelsångare. Följ med till Björn, ön som aldrig gör en 
besviken. Tubkikare rekommenderas. 
Anmälan: Tomas Kjelsson, 070-220 41 31. 
Samling: Avfärd enligt överenskommelse. 
Kostnad: 150 kr + båt ca 200 kr. 

 Skatudden – lördag 11 oktober 
På denna klassiska sträcklokal finns möjlighet att stifta bekantskap med allt från änder 
till lommar. Vid gynnsamma förhållanden ses goda antal tättingar och rovfåglar på väg 
mot sydväst. Tubkikare rekommenderas. 
Anmälan: Gunnar Ehrenroth, 018-26 12 26, e-post: gunnar.ehrenroth@gmail.com  
Samling: Kl 06.00 vid Helga Trefaldighetskyrkan. 
Kostnad: 150 kr. 
 

 Hjälstaviken – lördag 18 oktober 
Följ med och upptäck vad viken har att bjuda på en senhöstdag. Gäss och änder är 
fortfarande kvar liksom någon sen vadare. Första kungsörnen kan dyka upp. I vassen 
finns chans att se skäggmes. 
Anmälan: Gunnar Ehrenroth, 018-26 12 26, e-post: gunnar.ehrenroth@gmail.com 
Samling: Kl 08.00 vid Helga Trefaldighetskyrkan.  
Kostnad: 70 kr 
 
Billudden och Ledskär – lördag 25 oktober 
Billudden är en av Upplands vackraste fågellokaler med klapperstensfält, sandvikar, 
gammelskog och havtornssår. Med rätt vindar kan vi se gott om sträckande sjöfågel, 
vid lugnt väder letar vi rastare på havet och i strandsnåren. Billudden är också bra för 
invasionsarter som tallbit och bändelkorsnäbb. Promenaden ut är ca 4 km på bra 
stigar. På hemvägen besöks Ledskärsviken som kan bjuda på en stor mängd rastande 
fåglar trots sen oktober. Tubkikare rekommenderas. 
Anmälan: Petter Haldén, 070-325 23 69, e-post: petter.halden@gmail.com 
Samling: Kl 07.00 vid Helga Trefaldighetskyrkan. 
Kostnad 150 kr. 

 



Inneträffar hösten 2014, notera lokalbytet från Studiefrämjandet till EBC, Norbyvägen 14! 
November 
 Uganda och dess fåglar – onsdag 12 november 

Torbjörn Hegedüs, mångårig ordförande i Västmanlands Ornitologiska Förening och 
van Afrikaresenär visar oss godbitar från en resa till Uganda i januari 2014. Vågar vi 
hoppas på närbilder av träskonäbb? 
Lokal: Evolutionsbiologiskt Centrum (EBC) Norbyvägen 14.  
Tid: Kl 18.30. 

 
Rovfåglar över Batumi – tisdag 25 november 
Zacke Svensson visar bilder från det fantastiska rovfågelsträcket över Batumi vid 
Georgiens Svartahavskust. De senaste höstarna har mer än en miljon rovfåglar räknats 
över Batumi. Det är lika många som antalet bo/bergfink över Falsterbo en hel höst! 
Det blir även bilder på andra arter från omgivningarna och information om hur man 
kan vara med och räkna rovfåglar.  
Lokal: Evolutionsbiologiskt Centrum (EBC) Norbyvägen 14.  
Tid: Kl 18.30. 
 


