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Som alla är väl införstådda med vid det här laget innebär coronapandemin att vi 
måste anpassa exkursionerna så att vi genomför dem i enlighet Folkhälsomyn-
dighetens allmänna råd. För att försäkra oss om att vi inte blir för många krävs 
tillsvidare anmälan till ALLA exkursioner. För uppdateringar kring genomförande 
titta på vår hemsida och på Facebook.

Vi tar helst emot anmälningar via e-post för att:
• säkert kunna dokumentera vem som kommit först när det är högt tryck på få 

platser till en populär exkursion,
• planera antalet bilar i förhållande till antalet deltagare,
• vid eventuellt behov ordna hämtning/avlämning på andra platser än den som 

är planerad.

Anmälan måste innehålla:
• namn
• mobiltelefonnummer, för att snabbt kunna nå alla om någon förändring sker i 

programmet

Årsmöte – onsdag 23 mars 
Årsmötesförhandling. Årsmötet startar kl 18:30 och hålls i Ekmansalen på EBC (Zoologiska Institutionen, 
Uppsala Universitet) Norbyvägen 14. När årsmötet är klart så får vi lyssna till ett föredrag av Bengt Legnell 
som kommer prata om backsvalan. Ingen föranmälan.  

Gäss vid Hjälstaviken – lördag 26 mars (Jubileumsexkursion UOF-klassiker) 
Vi besöker Hjälstaviken och närliggande slätter och spanar främst efter gäss, men givetvis även efter andra 
vårfåglar som sångsvan och trana. Med tur kanske vi ser någon spetsbergsgås eller bläsgås eller kanske 
en mindre sångsvan. Slutet av mars är en fantastisk tid och vi kommer att få höra lärkor drilla överallt runt 
slätterna och se och höra de första stararna pilar förbi där vi står. Exakt resrutt bestäms efter tillgången 
på gäss, men ett besök vid Hjälstaviken kommer att ingå. Samling: 06:00 vid Helga Trefaldighetskyrkan. 
Återkomst till Uppsala vid 14-tiden. Resekostnad: 75 kr. Anmälan: till Ulrik Lötberg 0708 – 13 93 86 eller 
ulrik.lotberg@54u.se  
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Hackspettsmorgon – lördag 2 april 
Vi åker till klassiska hackspettmarker där hackspettarna ropar och trummar tidigt på morgonen. Här hörs 
även orrspel, tranrop och trastsång. Med lite tur hör vi en sparvuggla vissla samt får syn på en tjäder på 
vägen. Anmälan: Gunnar Ehrenroth tel. 076-780 7017, e-post gunnar.ehrenroth@gmail.com. Samling: kl. 
05.00 vid Helga Trefaldighetskyrkan. Resekostnad: 100 kr. 

 Vardagsvandring Dalbyviken – onsdag 20 april 
Vi utgår från parkeringen vid Hammarskog och vandrar längs viken i kvällningen. Vi kan få se och höra en 
blandad kompott av änder, gäss och tättingar. Samling: vi möts kl. 18:00 på parkeringen vid Hammarskog. 
Cirka 4 km vandring. Vardagsvandringar är gratis och ingen anmälan krävs. Göran Andersson leder 
exkursionen, vid frågor 070–380 8919.  

Djurgårdens naturreservat, Björklinge – lördag 23 april

från de grova ekarna i betesmarken vid Långsjöns strand. En solig vårmorgon så är det garanterat hög fart 
på småfågelsången. Ett gäng stjärtmesar drar förbi och från åkrarna intill hörs sånglärkorna drilla. Ca 2–3 
km promenad i reservatet. Ingen föranmälan krävs. Samling: parkeringsplatsen vid naturreservatet kl 06.00. 
Kontaktperson och guide: Lynx Beverskog, tel. 070-889 65 88  

Årike Fyris – onsdag 27 april
Kom och spana in hur långt våren har kommit på denna Uppsalas pärla! Fågellivet är rikt och man vet aldrig 
vad man kommer att få se. Som brukligt samlas vi i fågeltornet på västra sidan av Fyrisån kl. 18:00. Vi har minst 
en guide på plats. Vid frågor kontakta Samuel Persson, e-post samper97@gmail.com eller tel 073-685 48 92  

Årike Fyris – onsdag 4 maj
Kom och spana in hur långt våren har kommit på denna Uppsalas pärla! Fågellivet är rikt och man vet aldrig 
vad man kommer att få se. Som brukligt samlas vi i fågeltornet på västra sidan av Fyrisån kl. 18:00. Vi har minst 
en guide på plats. Vid frågor kontakta Samuel Persson, e-post samper97@gmail.com eller tel 073-685 48 92  

Restaurering lövskog vid Tämnaren – lördag 7 maj
Kom och var med och hjälp till att förbättra förutsättningarna för vitryggig hackspett. Exkursionen kommer att 
ringbarka björkar och alar i lövhaven på Hällefors-Tierpsmarker vid södra och östra Tämnaren. Kom och var 
med och lär er att ringbarka. Övningen kommer att vara lite fysiskt krävande. Men med trevligt vårväder och 

Anmälan till Ulrik Lötberg 
på ulrik.lotberg@54u.se. Resekostnad: 70 kr. Samling: kl. 08.00 vid Helga Trefaldighetskyrkan i Uppsala.

Årike Fyris – onsdag 11 maj
Kom och spana in hur långt våren har kommit på denna Uppsalas pärla! Fågellivet är rikt och man vet aldrig 
vad man kommer att få se. Som brukligt samlas vi i fågeltornet på västra sidan av Fyrisån kl. 18:00. Vi har minst 
en guide på plats. Vid frågor kontakta Samuel Persson, e-post samper97@gmail.com eller tel 073-685 48 92  

Vart vill du åka? Vilka ämnen vill du veta mer om?  
Hör gärna av dig till programgruppen med tips, mejla samper97@gmail.com
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Ledskär – lördag 14 maj (Jubileumsexkursion UOF-klassiker
Följ med ut till Ledskärsviken i mitten av maj. Bra tid vid denna klassiska lokal som bjuder på både vadare 

som brushanar, kärrsnäppor och mosnäppor. Över Fladen kanske årets första lärkfalkar far runt och 
fångar sländor. Avfärd 06:00 från Helga Trefaldighetskyrkan i Uppsala, hemkomst beräknas till 15-tiden.
Resekostnad: 100 kr. Anmälan till Gunnar Ehrenroth på gunnar.ehrenroth@gmail.com eller 076-780 70 17

Årike Fyris – onsdag 18 maj
Kom och spana in hur långt våren har kommit på denna Uppsalas pärla! Fågellivet är rikt och man vet 
aldrig vad man kommer att få se. Som brukligt samlas vi i fågeltornet på västra sidan av Fyrisån kl. 18:00. 
Vi har minst en guide på plats. Vid frågor kontakta Samuel Persson, e-post samper97@gmail.com eller 
tel 073-685 48 92  

Björn – lördag 21 maj

kommer vi mötas av ringmärkningspersonalen som visar upp ringmärkning. Avfärd 05:00 från Helga 
Trefaldighetskyrkan i Uppsala, hemkomst beräknas till 15-tiden. Max antal platser 14. Anmälan till Per 
Johan Ulfendahl via epost perjohan.ulfendahl@telia.com. Resekostnad: för båt 300 kr och för bil 100 kr.

Vardagsvandring Nattsångare, Librobäck – onsdag 1 Juni 
Följ med ut i försommarnatten och lyssna efter nattsångare längs Fyrisån. Från Librobäcks industriområde 

några av de arter vi kommer att höra. Förra året hade vi tur och kunde avnjuta konsert från kärrsångare 
samtidigt som en hornuggla jagade över ruderatmarken. Vandringen är ca 4 km lång. Samling: kl 22:30 
vid utomhusgymmet vid Librobäcks industriområde. Ring eller sms:a 0736854892 om du inte skulle hitta 
hit. Se Facebook för kartnål till mötesplatsen. Vandringen är kostnadsfri. Anmälan: till Samuel Persson 
på samper97@gmail.com   

Vardagsvandring Nattsångare, Hågadalen – onsdag 8 Juni 
Nattsångare längs Hågaån - onsdag 8 juni Vi går en vandring i försommarnatten och lyssnar efter nattsångare 
längs Hågaån och i Ekebydalen. Näktergal, säv-, kärr-, rör- och gräshoppsångare är några arter som brukar 

är ca 5 km lång. Samling: kl 22:00 vid parkeringen vid Kung Björns hög i Håga by. Anmälan till Henrik 
Bergendal 073-553 93 96
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