
Mälaröarnas Ornitologiska Förening

Vår- och sommarprogram 2019

Söndag 14 april: Svartsjö dämme, Svartsjöviken.
Vi besöker våtmarkerna vid Dämmet och hoppas att det har anlänt en hel del 
vadare och änder. Restaureringarna brukar alltid ge bra resultat de närmaste 
åren. Man kommer att se fåglarna bättre tack vare att vassen är slagen med 
slaghack. Det blir en spännande exkursion!!! Efter Dämmet fortsätter vi till 
fågeltornsparkeringen och till fågeltornet.                         
Ledare: Urpo Könnömäki 0702 365664,  Jan Sondell 070 3188593
Tid och plats: kl. 06:30 vid Svartsjö slotts parkering.

Söndag 28 april: Bonadammen - Löten - Munsö
Vi kollar Bonadammen som har blivit en fin fågellokal med svarthake - och 
smådopping häckande där vissa år. Vi fortsätter till Löten som har mycket 
att erbjuda i fågelväg, bland annat backsvalor i en av de största kolonierna i 
Stockholmsområdet. Havsörnen ses ofta spana runt sandtagen, vilka har 
blivit ett attraktivt område för många fågelarter med sitt otillgängliga läge. 
Vi kollar också Laxsjöområdet, kanske kan vi hitta några rariteter runt den 
konstgjorda sjön. Ledare: Mats Andersson tel. 0702 417248 
Tid och plats: kl. 07:00 vid ICA Nyckelby parkering

Lördag 4 maj: Fågeltornslandskamp mot Finland vid Svartsjö 
dämme och Menhammarsviken.
Fågeltornskampen genomförs samma helg som Fågelskådningens dag.  
Fågeltornskampen har genomförts i Finland under många år och nu deltar 
omkring 300 fågeltorn från den södra kusten ända upp till Finska Lappland.  
Förutsättningarna, "reglerna", är enkla. Det gäller att se så många fågelarter 
som möjligt från fågeltornet. Allmänheten bjuds in för att hjälpa till att hitta 
fåglar. Välkomna när som helst under dagen!  
Ledare: Marianne Dannbeck, Svartsjö dämme 0703892199                                                  
Ledare: Jan Wernerman, Menhammarsviken  tel.0707461000                                     
Tid och plats: kl. 05:00  13.00 – Svartsjö dämme, plattformen.
Menhammarsviken samma tid.



Söndag 19 maj: Skarnholmen – Eldgarnsö.  
Vi gör en tur till Skarnholmen som ligger på Färingsös sydspets mitt emot 
Eldgarnsö. Lokalen har våtmarkskaraktär med stor potential speciellt för 
olika sångare. Brun kärrhök häckar i området. Eventuellt fortsätter vi sedan 
till Eldgarnsö.                                                                                         
Ledare: Christian Lagström, tel.0703 625353
Tid och Plats: 06:30 Kommunhusets parkering för samåkning eller vid 
Kungsberga Konsum 07:00.

Söndag 26 maj: Roxen

Vi åker med egna bilar till Linköping ca 20 mil. Kring Svartåns mynning i 
Roxen utbreder sig stora och välhävdade strandängar. Området är skyddat 
som naturreservat och hör till länets allra finaste fågellokaler. Totalt har det 
observerats drygt 250 fågelarter i området. Vi kommer att få se häckande 
rödspov samt andra vadare och rovfåglar. 

Ledare: Urpo Könnömäki 0702365664   Jan Sondell 0703188593
Tid och plats: kl. 06:00  Kommunhusets parkering                                                                

Fredag 7 juni: (alt. lördag 8 juni) Mälaröarnas nattsångare
Kjell Häggvik guidar till Mälaröarnas nattsångarlokaler. Med lite tur hittar 
vi vaktel, gräshoppsångare och kanske flodsångare. Vi besöker områden vid 
Skarnholmen, Eldgarnsö, Svartsjöviken, Lovö kyrka m.m.
Ring ledaren för info, vid behov byter vi dag till lördag. 
Ledare: Kjell Häggvik tel. 0768593511 
Tid och plats: kl. 20:30 kommunhusets parkering.

Söndag 25 augusti: Artrace Mälaröarna
Traditionen fortsätter med artrace på sensommaren. Vi delar upp oss i lag 
och försöker hitta så många arter som möjligt under några timmars 
skådning. Vi avslutar med artgenomgång och fika i/vid lämplig lokal.
Start och mål: Tidigast kl. 05:00 på valfri plats. Mål kl. 14:00 vid 
överenskommen plats.
Anmälan: Urpo Könnömäki, tel. 0702 365664



Lördag 14 september: Riksmästerskap i tomtskådning 
Räkna hur många arter du ser eller hör från din tomt. Har du ingen egen tomt 
att deltaga med – hör av dig så får du deltaga på någon medlems tomt.
Ledare: Gigi Sahlstrand,  tel. 0708 900770. Urpo Könnömäki 0702365664
Tid och plats: Under hela dygnet pågår RM men var med så mycket du 
orkar/hinner, på egna tomten eller en medlems tomt.

Lördag 21 september: Maskbacken – sträckskådning

Ledare: Jan Sondell, tel. 0703 188593

Ledare: Kjell Häggvik, tel. 0768593511

    Tid: Lördag från kl. 06.00 - 12:00 

Plats: Samling på toppen av Maskbacken.

Väl mött!     Önskar styrelsen

Kolla gärna med de ansvariga före aktiviteterna, väder och annat kan göra 
att något blir förändrat. Vi finns dock alltid på plats på angiven tid. Klädsel 
efter väderlek samt matsäck. Ingen föranmälan utom då det särskilt anges.
Vi har den mesta informationen på vår hemsida; ex. om aktiviteter och andra 
viktiga händelser. Föreningens hemsida finns på www.mof-ekero.se

Rapportera dina observationer i Ekerö kommun på internet!
Gå till www.artportalen.se

    Bli medlem!!



Medlem blir du genom att sätta in 150 kr på pg 502280-1 (familjemedlem 
och ungdom under 18 år 50 kr). OBS! Det är viktigt att du skriver ut namn 
och adress när du gör inbetalningen. Föreningen har aktiviteter enligt 
programmet, inventerar fåglar vid Svartsjöviken samt tar fram en årsskrift.

Styrelsen består av följande personer:

Ordförande: Urpo Könnömäki tel. 0702 365664
Vice ordf.o sekr: Jan Sondell tel. 56032638, 0703 188593
Kassör: Per Lönnborg tel. 56033400, 0737 617464

Övriga ledamöter:    Gigi Sahlstrand tel. 0708 900770
Roger Månsson            tel. 0708631315
Kjell Häggvik tel. 0768593511
Christian Lagström      tel. 0703625353
Per Öhman tel. 0709 568205

Suppleant Marianne Dannbeck tel. 0703 892199

Hjälp till med inventering vid Svartsjöviken och Svartsjö dämme.

Många lägger in sina observationer i det internetbaserade rapportsystemet 
Artportalen. Genom Artportalen kan vi skaffa oss god information om 
häckande och rastande fåglar omkring Svartsjöviken. För att detta ska 
fungera bra måste alla ta lite extra tid att räkna/uppskatta antalet fåglar av 
alla arter som man ser och föra in uppgifterna i Artportalen. Lägg gärna in 
klockslag för observationen så vi kan undvika dubbelräkning.


