
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
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Artportalen – onsdag 18 januari 
Samuel Persson guidar oss igenom hur vi bör och kan rapportera i Artportalen, han går även igenom hur vi använ-
der artportalen som vårt verktyg att få tag i information. Mötet är digitalt och länk till mötet skickas ut av Samuel. 
Anmälan: till Samuel Persson per mejl samper97@gmail.com. Mötet startar 18:30. Kostnad: Mötet är gratis

Örnar och vinterfåglar runt Landsberga- och Rydaslätterna  – lördag 21 januari 

deltagare och 5 bilar. Anmälan: Boel Elvhammar Wåhlin på mail boel@nigsbo.se Samling: vid Trefaldighetskyr-
kan 08:00 Kostnad: 100 kr

Stadsvandring – lördag 4 februari 
Lördag 4 februari går vi runt i Uppsala och ser vad staden har att erbjuda för fåglar. Förhoppningsvis sitter det 
någon strömstare vid Upplandsmuseet och nu när reparationerna av domkyrkan är klar kanske pilgrimsfalken 
återvänder till tornen. Anmälan: ingen anmälan Samling: vid Trefaldighetskyrkan 08:00 där Henrik Bergendal och 
Frida Sjösten möter upp oss Kostnad: Vandringen är gratis

Att artbestämma rovfåglar – onsdag 8 februari 
Vi går igenom hur man art- och åldersbestämmer de rovfåglar som normalt förekommer i Uppland. Ciceroner 
undre mötet är Ulrik Lötberg och Henrik Bergendal. Anmälan: Ingen anmälan Samling: Kl. 18:30 vid Ekmansalen 
på EBC (Zoologiska Institutionen, Uppsala Universitet) Norbyvägen 14.  Kostnad: Mötet är gratis

Färnebofjärden – lördag 25 februari 
Lördag 25 februari besöker vi Färnebofjärden och där främst Hedesundafjärdens naturreservat som ligger i både 

med spettar och andra skogsfåglar. Med lite tur ser vi även utter och strömstare i Gysinge. Anmälan: Ulrik Löt-
berg per mejl ulrik.lotberg@54u.se Samling: vid Trefaldighetskyrkan 05:00 Kostnad: 100 kr.

Ugglor – lördag 4 mars
Lördag 4 februari åker vi ut och lyssnar efter ugglor. Vi byter koncept i år och åker till en plats där vi gör upp en 

bra parkering och möjlighet att göra upp eld. På detta sätt hoppas vi att vi slipper bildörrar som slår igen och 



Vart vill du åka? Vilka ämnen vill du veta mer om?  
Hör gärna av dig till programgruppen med tips, mejla samper97@gmail.com

knäppande bilmotorer som svalnar. Anmälan: Ulrik Lötberg per mejl ulrik.lotberg@54u.se Samling: vid parke-
ringsplats Studentvilan 16:30. Platsen hittas lätt på naturkartan.se Kostnad: 100 kr

Föredrag om skräntärna – onsdag 8 mars
Kom och lyssna på Ulrik Lötberg som berättar om skräntärnan, en av Upplands karakteristiska kustfåglar. Skrän-

Anmälan: Ingen anmälan 
Samling: Kl. 18:00 på Biotopia Kostnad: Föredraget är gratis 

Årsmöte – tisdag 14 mars 
Dags för årsmöte för föreningen. Efter årsmötet visar Jan Wärnbäck bilder från sina resor i Kenya. Många vackra 
fåglar utlovas. Anmälan: Ingen anmälan Samling: Kl. 18:30 vid Ekmansalen på EBC (Zoologiska Institutionen, 
Uppsala Universitet) Norbyvägen 14.  Kostnad: Mötet är gratis

Gäss i Hjälstaviken – lördag 25 mars – exkursion med rapphönorna

stora mängder gäss framför allt vitkindade gäss och bläsgäss men även spetsbergsgäss, tundrasädgäss samt 
en rödhalsad gås. Anmälan: Boel Elvhammar Wåhlin på email boel@nigsbo.se Samling: vid Trefaldighetskyrkan 
07:00 Kostnad: 100 kr

Svanhusskogens naturreservat – söndag 16 april
Söndag 16 april åker vi till Svanhusskogens naturreservat nära Vällen och upplever en aprilmorgon i skogen. Vi 
hoppas på att se och höra spettar och många fåglar i vårkören. Med lite tur stöter vi på några skogshöns. An-
mälan: Samuel Persson per mejl samper97@gmail.com Samling: vid Trefaldighetskyrkan 06:00 Kostnad: 100 kr

Vardagsvandring vid Dalbyviken – Onsdag 19 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. Cirka 4 km vandring. Vår ciceron är Göran Andersson. Anmälan: Ingen 
anmälan Samling: Vi möts kl. 18:00 på parkeringen vid Hammarskogs herrgård. Kostnad: Vandringen är gratis. 

Vardagsvandring vid Årike Fyris – Onsdag 26 april
Vi utgår från fågeltornet på västra sidan av Fyrisån och vandrar längs ån till tornet på östra sidan i kvällningen. 
Vi kan få se och höra en blandad kompott av änder, gäss och tättingar. Vår ciceron är Jan Wärnbäck. Anmälan:
Ingen anmälan Samling: Vi samlas 18:00 vid fågeltornet på västra sidan av Fyrisån. Kostnad: Vandringen är gratis.

Vardagsvandring vid Årike Fyris – onsdag 3 maj
Vi utgår från fågeltornet på västra sidan av Fyrisån och vandrar längs ån till tornet på östra sidan i kvällningen. 
Vi kan få se och höra en blandad kompott av änder, gäss och tättingar. Vår ciceron är Martin Molin. Anmälan:
Ingen anmälan Samling: Vi samlas 18:00 vid fågeltornet på västra sidan av Fyrisån. Kostnad: Vandringen är gratis.

Vardagsvandring vid Årike Fyris – onsdag 10 maj
Vi utgår från fågeltornet på västra sidan av Fyrisån och vandrar längs ån till tornet på östa sidan i kvällningen. Vi 
kan få se och höra en blandad kompott av änder, gäss och tättingar. Våra ciceroner är Boel Elvhammar Wåhlin, 
Emmaline Trossvik och Linnea Lindelöf. Anmälan: Ingen anmälan Samling: Vi samlas 18:00 vid fågeltornet på 
västra sidan av Fyrisån. Kostnad: Vandringen är gratis.

Vardagsvandring vid Årike Fyris – onsdag 17 maj
Vi utgår från fågeltornet på västra sidan av Fyrisån och vandrar längs ån till tornet på östa sidan i kvällningen. Vi 
kan få se och höra en blandad kompott av änder, gäss och tättingar. Vår ciceron är Samuel Persson. Anmälan:
Ingen anmälan Samling: Vi samlas 18:00 vid fågeltornet på västra sidan av Fyrisån. Kostnad: Vandringen är gratis.
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Svenska Högarna – lördag 27 maj
Lördag 27 maj åker vi till Svenska Högarna längst ut i vår skärgård och upplever en spännande majmorgon på ön. 
Tiden är ju spännande och vad som helst kan nästan dyka upp. Och runt ön ligger massor med svärtor, tordmular, 

-
Anmälan: Per Johan Ulfendahl per 

mejl perjohan.ulfendahl@telia.com Samling: vid Trefaldighetskyrkan 04:00. Båten utgår från Stavsnäs. Kostnad:
Kostnad totalt 1 300:- varav båt 1 100:- och bil 200:-

Vardagsvandring vid Årike Fyris – Onsdag 31 maj
Vi utgår från fågeltornet på västra sidan av Fyrisån och vandrar längs ån till tornet på östa sidan i kvällningen. Vi 
kan få se och höra en blandad kompott av nattsångare så som gräshoppsångare, vassångare och sävsångare och 
med lite tur kanske någon jagande horn eller jorduggla. Vår ciceron är Jan Wärnbäck. Anmälan: Ingen anmälan 
Samling: Vi samlas 20:00 vid fågeltornet på västra sidan av Fyrisån. Kostnad: Vandringen är gratis.

Nattsångarvandring vid Librobäck – fredag 9 juni
Vi utgår norrut genom Librobäcks industriområde på västra sidan av Fyrisån i kvällningen. Vi kommer få höra 
näktergal, buskskvätta, säv- och rörsångare är några av de arter vi kommer att höra och med lite tur kanske en 
kärrsångare eller en hornuggla. Våra ciceroner är Emmaline Trossvik och Linnea Lindelöf. Anmälan: Emmaline 
Trossvik per mejl emmalinejudith@gmail.com Samling: Kl 22:30 vid utomhusgymmet vid Librobäcks industriom-
råde. Kostnad: Vandringen är gratis.

Nattsångarvandring vid Hågadalen – onsdag 14 juni
Vi utgår längs med Hågaån. 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 höras här. Med lite tur får 

Anmälan: Henrik 
Bergdal per mejl henrik.bergendal@gmail.com Samling: kl 22:00 vid parkeringen vid Kung Björns hög i Håga by.  
Kostnad: Vandringen är gratis.

Härjedalen – torsdag-söndag 15 - 18 juni

Flatruet och andra lokala hotspots. Vi kommer kunna se arter som blåhake, ljungpipare, dalripa, fjällripa, lavskrika 
och fjällvråk samt med lite tur även lappsparv, fjällabb, dubbelbeckasin och fjällpipare. Vi kommer göra dagsfärder 
upp i fjällvärlden. Var och en köper sin egen mat. Vår ciceron är Björn Lundgren. Anmälan: Björn Lundgren per 
mejl bjolun@telia.com Samling: kl 06:00 vid Trefaldighetskyrkan.  Kostnad: Bilkostnad 1 000 :-. Obs boende och 
mat tillkommer.

Ledskärsviken på kvällen – lördag 12 augusti

många olika vadare i viken, med lite tur ser vi kustsnäppor, småsnäppor och kustp ipare. Vi även få se skräntärnor 
Anmälan: Ulrik Lötberg per mejl ulrik.lotberg@54u.se 

Samling: vid Trefaldighetskyrkan 15:00 Kostnad: 200 kr

Ringmärkning vid Oxängen – lördag 26 augusti

kanske en blåhake. Vid denna tid pågår ju sträcket av lövsångare som bäst så dessa får vi säkerligen se på nära 

ringmärkningen. Anmälan: Emmaline Trossvik per mejl emmalinejudith@gmail.com Samling: vid Trefaldighets-
kyrkan 06:00 Kostnad: 100 kr
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Studiecirklar

Under våren kommer vi att köra två olika studiecirklar: en fortsättningscirkel 
för nybörjare och en om ringmärkning. Fortsättningscirkeln bygger vidare på 
höstens cirkel, men alla är välkomna att anmäla sig, oavsett om man var med 

(Portalgatan 2) kl 18:30. 

Fortsättningscirkel för nybörjare 4 april – 4 juni
Denna studiecirkel kommer att ta vid där höstens nybörjarcirkel slutade.  Under cirkeln kommer större 
vikt än under nybörjarcirkeln att läggas vid fåglars läten. Vi fortsätter helt enkelt där vi slutade i höstas. 
I denna studiecirkel ingår ingen ny boklittertur. Du behöver inte ha gått höstens nybörjarcirkel för att 

Introduktion, vårfåglar mm.

 Genomgång av vårfåglar såsom trastar, rödhake, järnsparv, mesar, nöt-
väcka  etc

 De vanligaste vårfåglarna som kommit i mitten 
av april. Det kommer var mycket trastar och rödhakar men vi kommer även höra sånglärkor, tofsvipa 
gröngöling, större hackspett och trädlärka.

 Här kommer vi se änder av många sorter och en hel del 
tättingar såsom sävsparv, sånglärka och lite trastar. Med lite tur kanske årets första bruna kärrhök.

 Vi kommer dels att besöka tornet och dels avsluta vid 

förekommer i våra trakter.

stenskvätta, buskskvätta etc

och årta. Vi bör även kunna se grönbena och enkelbeckasin. 

Genomgång av sångare så som säv/rörsångare, svarthätta, 
trädgårdssångare, törnsångare och ärtsångare samt lövsångare, grönsångare och gransångare.

Vi åker lite längre och för-

Vendelsjön och Dannemora. Vi kommer göra ett stopp för nattskärra vid Viksta Stentorg.
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Studiecirkel om ringmärkning 3 maj  – 7 juni 

kommer att lära sig hantera fåglar i handen. Att plocka ur fåglar ur slöjnät. Vidare kommer studiecirkeln 
gå igenom art-, ålders och könsbestämning av fåglar i handen för några av de vanligare fåglarna, dvs 
de fåglar vi fångar på ön Björn under vår praktikvecka. Studiecirkeln använder boken av Lars Svensson 

engelska, men kursen hålls på svenska. Efter studiecirkeln är man inte en fullfjädrad ringmärkare (krävs 
många års erfarenhet för det) men har testat på det hela och varit med och plockat ur fåglar ur slöjnät.

 Introduktion Utdelning lite papper kring fåglars ruggning och åldersbe-
stämning av fåglar

 Genomgång av fåglars struktur…. Vad olika fjädrar/fjädergrupper heter 
och sitter. Genomgång ruggning (översiktligt) – Utdelning böcker. Genom gång praktikaliteter inför 
veckan på Björn.

möjlighet att stanna till den 21 maj för den som vill. Ute på ön inkvartering i Fyrvaktarbostadens 
-

rettuttags kontakter (12V). Det går även att ladda power banks samt mobiler här. Det är utedass 

Vi tar med oss egna lakan eller sovsäckar. Matlagning sker på gasolspis i köken. Vi sover i två olika 
lägenheter. Värmen är vattenburna element som värms av vedspisen i köket. Vi kommer ha tidiga 
morgnar, 03.30 drar vi upp näten. Vi kommer förhoppningsvis att fånga en mängd framförallt 
sångare som vi kommer att lära oss känna igen och åldersbestämma. Det kan vara rödhake, röd-
stjärt, ärtsångare, törnsångare, svarthätta, trädgårdssångare, rörsångare, sävsångare, lövsångare, 

lite tur bekantar vi oss också med arterna trädpiplärka, grönsångare, gulärla, härmsångare, mindre 

 vi fångar upp och diskuterar det vi lärt oss under fältveckan.

Anmälan: Ulrik Lötberg per mejl ulrik.lotberg@54u.se Kostnad: boende 1 250 :-, båttransport 300 :- + 
egen mat. Cirkelledare: Ulrik Lötberg, Henrik Bergendal. Högst 8 deltagare.

 Vi kommer dels att besöka tornet och titta på vadare som 
rastar utanför tornet men även gå på WWF spången och höra vassens sångare som vass-, rör- och 
sävsångare samt sävsparvar och skäggmesar. På ängarna kommer vi se gulärlor sitta och sjunga.

Anmälan: Ulrik Lötberg per mejl ulrik.lotberg@54u.se Kostnad: 700 :- Cirkelledare: Ulrik Lötberg, 
Samuel Persson och Boel Elvhammar Wåhlin


