
Vardagsvandring Hågadalen – torsdag 1 september 
Följ med och kika efter fåglar i Hågadalen. Även om sommarvärmen kan dröja sig kvar så är höstflyttningen i full 

gång för många fågelarter. I buskar och vass längs Hågaån kan man ofta se fåglar som rastar på sin väg söderut. 

Svarthätta, törnsångare, sävsångare och gulsparvar brukar det finnas gott om längs ån och har vi mycket tur kan 

vi få se en blåhake. Anmälan: till Henrik Bergendal, tel. 073-553 93 96 Samling: kl 17:00 på Västertorg i Eriksberg. 

Kostnad: vardagsvandringar är gratis.

Ringmärkning vid Oxängen, Vendelsjön – lördag 3 september 
Kom och var med en morgon under ringmärkningen vid Oxängen, Vendelsjön. Denna tid på året är det spännande 

i vass- och buskmiljöer då vi har chans att se många olika fåglar i näten såsom rörsångare och blåhake. Vid denna 

tid pågår ju sträcket av lövsångare som bäst så dessa får vi säkerligen se på nära håll. Samling: 06:00 vid Helga 

Trefaldighets kyrka. Återkomst till Uppsala vid 14-tiden. Anmälan: Boel Elvhammar Wåhlin, e-post boel@nigsbo.se 

eller tel. 070-768 53 55. Kostnad: 100 kr.

Ledskär – lördag 10 september (Jubileumsexkursion UOF-klassiker) 
Följ med ut till Ledskärsviken i mitten av september. Klassisk tid vid denna klassiska lokal som denna tid på året 

bjuder på både vadare och änder såväl som rovfåglar. Vi tittar på vadare såsom brushanar, kärrsnäppor och kanske 

någon mer ovanlig vadare såsom kustsnäppa eller sandlöpare. Anmälan: Per Johan Ulfendahl via epost perjohan.

ulfendahl@telia.com. Samling: 06:00 vid Helga Trefaldighets kyrka, hemkomst beräknas till 15-tiden. Kostnad: 150 kr

HÖSTENS PROGRAM

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 

INSTRUKTIONER FÖR ANMÄLAN



Vardagsvandring Dalbyviken – onsdag 14 september 
Vi utgår från parkeringen vid Hammarskog och vandrar längs viken i kvällningen. Vi kan få se och höra en blandad 

kompott av änder och tättingar. Anmälan: Ingen anmälan krävs. Samling: Vi möts kl. 17:30 på parkeringen närmast 

Hammarskogs herrgård och utegymmet. Cirka 4 km vandring. Göran Andersson leder exkursionen, vid frågor 070-

380 89 19. Kostnad: vardagsvandringar är gratis.

Gäss vid Hjälstaviken – lördag 17 september (Jubileumsexkursion UOF-klassiker)
Även detta en UOF-klassiker. Vi besöker Hjälstaviken och närliggande slätter och spanar främst efter gäss, men 

givetvis även efter andra slättsjöfåglar som rovfåglar, änder och vadare. Med tur kanske vi ser någon fjällgås. Mitten av 

september är an fantastisk tid då vi kommer höra och se gäss i stora mängder. Samling: 06:00 vid Helga Trefaldighets 

kyrka. Återkomst till Uppsala vid 14-tiden. Anmälan: Henrik Bergendal, 073-553 93 96 Kostnad: 100 kr.

Vardagsvandring Hågadalen – onsdag 21 september 
Följ med och kika efter fåglar i Hågadalen. Vi går en promenad längs Hågaån och spanar i buskar och snår efter fåglar 

som rastar på sin väg söderut. Kungsfåglar och gransångare börjar dyka upp i större antal och grönfink, svarthätta 

och stenknäck brukar leta mat i bärbuskarna. Anmälan: till Henrik Bergendal, 073-553 93 96 Samling: kl 17:00 på 

Västertorg i Eriksberg. Kostnad: vardagsvandringar är gratis.

Björn: Nybörjarexkursion - lördag 24 september
Följ med ut till Björn i slutet av september. Möt höstens flyttfåglar på ön. Vi kommer bland annat att besöka 

ringmärkningen på ön samt spana trevliga rastande tättingar. Det är bra tid för kungsfåglar, rödhakar, sävsparvar och 

piplärkor. När vi går runt på ön kommer kan vi med lite tur se till exempel mindre flugsnappare eller lappsparv. Väl 

på plats kommer vi att besöka ringmärkning som visar upp sin verksamhet. Anmälan: till Tomas Kjelsson, 070-220 

41 31. Samling: Kl. 05:00 vid Helga Trefaldighetskyrkan i Uppsala. Avfärd 05:00 från Uppsala, hemkomst beräknas 

till 15-tiden. Maximalt antal platser: 14. Resekostnad: 550 kr (350 kr för båt och 200 kr för bil).

Björn – lördag 1 oktober 
Följ med ut till Björn i slutet av september. Kom och var med och hjälp till att rapportera in fågelobservation på Euro 

BirdWatch den 1/10 och möt höstens flyttfåglar på ön. Vi kommer bland annat att besöka ringmärkningen på ön 

samt spana trevliga rastande tättingar. När vi går runt på ön kommer vi med lite tur se exempelvis tajgasångare, 

mindre flugsnappare eller lappsparv. Anmälan: till Tomas Kjelsson, 070-220 41 31. Samling: Kl. 05:00 vid Helga 

Trefaldighetskyrkan i Uppsala. Avfärd 05:00 från Uppsala, hemkomst beräknas till 15-tiden. Max antal platser: 14. 

Resekostnad: 550 kr (350 kr för båt och 200 kr för bil).

Exkursion med Rapphönan – Hammarskog – söndag 2 oktober 
Vi vandrar vid Hammarskog och Dalbyviken och tittar på änder, gäss, rovfåglar och småfåglar som rastar där. Anmälan: 

Boel Elvhammar Wåhlin, e-post boel@nigsbo.se eller tel. 070-7685355. Samling: Kl. 07:00 vid Helga Trefaldighetskyrkan 

i Uppsala. Medtag fika. Kostnad:  40 kr.

Skatudden – lördag 8 oktober 
Vi spanar ut över havet. Lommar, änder och gäss sträcker söderut. Ibland siktas labbar. Samtidigt sträcker rovfåglar 

och småfåglar in från Finland och Åland. Småfåglar rör sig i buskagen. Tubkikare rekommenderas. Kort gångsträcka. 

Anmälan: Samuel Persson, e-post samper97@gmail.com Samling: Kl. 06:00 vid Helga Trefaldighetskyrkan i Uppsala. 

Resekostnad: 200 kr.

HÖSTENS PROGRAM



Barnexkursion Hågadalen – söndag 9 oktober 
Vi vandrar i Hågadalen och tittar på de fåglar som rastar i dalen. Vi kommer att utföra olika naturuppdrag som tagits 

fram av BirdLife Sverige för att aktivera barn i naturen. Anmälan: Boel Elvhammar Wåhlin, e-post boel@nigsbo.se 

eller tel. 070-768 53 55. Samling: Kl. 08:00 vid Brukshundklubbens parkering, Norby. Medtag fika, varma kläder och 

gärna kikare (om man har). Resekostnad: Ingen kostnad.

Isfria sjöar – lördag 22 oktober 
Vi åker till Skedviken och Hosjön, två fina insjöar i östra Uppland. Här rastar det stora mängder änder och andra 

sjöfåglar om höstarna. Flockar med storskrake är vanligt och med lite tur får vi även se den vackra salskraken. Tubkikare 

rekommenderas. Kort gångsträcka. Anmälan: Ulrik Lötberg, e-post ulrik.lotberg@54u.se eller tel. 076-780 70 17. 

Samling: Kl. 07:00 vid Helga Trefaldighetskyrkan i Uppsala. Resekostnad: 200 kr.

Innemöte: Hur känner man igen olika måsar - tisdag 25 oktober 
Vi kommer att gå igenom hur man känner igen olika måsar och trutar. Detta är för dig som vill lära dig mer hur man 

känner igen olika arter i denna grupp fåglar. Obs det blir ingen djuplodande genomgång av gråtruts/silltrutskomplexet 

utan mer hur man skiljer de vanligare förekommande måsarterna från varandra. Våra ciceroner under kvällen blir 

Ulrik Lötberg och Henrik Bergendal. Anmälan: Ingen föranmälan krävs. Samling: Kl. 18:30 vid Ekmansalen på EBC 

(Zoologiska Institutionen, Uppsala Universitet) Norbyvägen 14. Kostnad: Innemöten kostar inget, men fikabröd 

kostar 20 kr.

Björn – lördag 29 oktober 
Följ med ut till Björn i slutet av oktober. Möt senhöstens flyttfåglar på ön. Vi kommer bland annat att besöka 

ringmärkningen på ön samt spana trevliga rastande tättingar. Det är bra tid för olika invasionsarter såsom domherrar, 

gråsiskor och sidensvansar. När vi går runt på ön kommer vi med lite tur se till exempel tallbit eller bredstjärtad labb. 

Anmälan: Per Johan Ulfendahl via epost perjohan.ulfendahl@telia.com. Samling: 06:00 vid Helga Trefaldighetskyrkan, 

hemkomst beräknas till 15-tiden. Max antal platser: 14. Resekostnad: 550 kr (350 kr för båt och 200 kr för bil).

Innemöte – Onsdag 9 november – Tjäder och tretåig hackspett inventering
Christer Johansson från BirdLife Sverige kommer och lär oss hur man inventerar tjäder och tretåig hackspett. Mötet 

har fokus på naturvårdsinventeringar där man rapporterar sina fynd i Artportalen så dessa senare kan användas 

av Skogsstyrelsen för att skydda områden vid tänkta avverkningar. Anmälan: Ingen för anmälan Samling: Kl. 18:30 

vid Ekmansalen på EBC (Zoologiska Institutionen, Uppsala Univeristet) Norbyvägen 14. Resekostnad: Innemöten 

kostar inget, men fikabröd kostar 20 kr.

Innemöte – Onsdag 23 november - Fågelläten
Kom och testa dina kunskaper om fåglars läten, Teet Sirotkin, kommer och berättar lite hur man kan jobba med 

inspelning av fågelläten samt att han ger oss också ett liten test, där vi får pröva våra kunskaper kring fågelläten, 

allt på låtsas där du eller grannen rättar själv. Fågelläten tagna ur sin kontext, dvs tid på dygnet, på året, plats etc är 

mycket svårare än man kan tr Anmälan: Ingen för anmälan Samling: Kl. 18:30 vid Ekmansalen på EBC (Zoologiska 

Institutionen, Uppsala Univeristet) Norbyvägen 14.  Resekostnad:  Inne möten kostar inget, men fikabröd kostar 20 kr.



Innemöte tisdag 11 oktober samt exkursion torsdag till söndag 20–23 ok-
tober Vi startar en studiecirkel om ovanliga fåglar som avslutas med en längre exkursion till södra 

Sverige i oktober. Vid den första träffen tisdagen den 11/10 kommer vi att gå igenom hur man känner 

igen olika rara fåglar som dyker upp i främst södra Sverige under slutet av oktober och planerar den 

kommande resan 20–23 oktober. Kursbok blir den nya upplagan av Fågelguiden. Innemötet är ett 

försteg till den exkursion som ministudiecirkeln avslutas med den 20–23 oktober.  Vår ciceron under 

kvällen och vid exkursionen blir Per Johan Ulfendahl Anmälan: Per Johan Ulfendahl, epost perjohan.

ulfendahl@telia.com. Max 7 personer + cirkelledare begränsas av minibussen som vi åker i på exkur-

sionen. Samling: Kl. 18:30 vid Studiefrämjandet, Ljusbärargatan 2, 3 tr i Uppsala. 

Exkursionen till Sydsverige torsdag till söndag 20-23 oktober
Resmålet styrs av väder och fågeltillgång. Vi reser ner i minibuss med vår ciceron Per Johan Ulfendahl 

(epost vid frågor: perjohan.ulfendahl@telia.com). Vid ostvindar är det troligaste resmålet Öland och vid 

västvindar södra västkusten, men även Skåne kan vara bra under denna tid med de stora mängder fågel 

som ska lämna landet mot SV. Vad vi kommer att se är helt beroende av vindarna, om det blir Öland 

är de vitkindade gässen givna och stora chanser till tajgasångare och kungsfågelsångare samt andra 

östliga rariteter. Om det blir västkusten så är det storlabbar, havssulor, tretåiga måsar, stormfåglar, och 

kanske någon lira som gäller. Boendet på Öland blir på Ottenby vandrarhem, på västkusten blir det 

Solstickans vandrarhem i Mellbystrand. Eftersom vi åker i en minibuss är det begränsat till 8 platser, 

d.v.s. 7 deltagare och undertecknad. Anmälan: Studiefrämjandet. Samling: Tid för avfärd meddelas 

av Per Johan. Kostnad: 1 800 kr faktureras av Studiefrämjandet och omfattar studiecirkeln den 11 

oktober, resan och boende. Det som tillkommer är mat och drivmedel till minibussen.

Studiecirkel: Rara fåglar i syd

Nybörjarstudiecirkel för dig som är ganska ny inom 
fågelskådningen – tisdag 6 september
Vi startar en studiecirkel för nybörjare. Studiecirkelledare blir Ulrik Lötberg, Samuel Persson och 

Boel Elvhammar Wåhlin. Inför de exkursioner vi gör är det rekommenderat att ni har en handkikare. 

Kurslitteratur ingår i priset (ej spikat vilken). Om ni har frågor om studiecirkeln kan ni höra av er till 

Ulrik Lötberg på e-post ulrik.lotberg@54u.se eller tel. 070-813 93 86. Anmälan: Till Studiefrämjandet. 

Samling: Kl. 18:30 vid Studiefrämjandet, Ljusbärargatan 2, 3 tr i Uppsala. Kostnad: ca 700 kr faktureras 

från studiefrämjandet.




