
Mälaröarnas Ornitologiska Förening 

Höstprogram 2019 

Söndag 27 oktober: Svartsjöviken ‒ Svartsjö Dämme 
Vi skådar vid Svartsjöviken och Svartsjö Dämme. Under hösten kan viken med omnejd vara en 

mycket attraktiv lokal för många flyttfåglar som provianterar inför flytten. Man kan se havsörn som 

patrullerar i omgivningarna. Norrlandsgästen – varfågeln - har förmodligen hittat tillbaks till sina 

vinterkvarter runt viken. Där finns god tillgång på vattensorkar och möss. 

Ledare: Urpo Könnömäki, tel. 0702365664 

Tid och plats: Söndag kl. 08.00, P-platsen, Svartsjö slott. 

 

Söndag 10 november: Vandring på Eldgarnsö 
Vi gör vår årliga fågelvandring runt markerna i naturreservatet och tittar på de stora mistelbestånden 

som så här års dignar av bär, vilket i sin tur drar till sig mängder av trastar. Där övervintrar 

dubbeltrasten, som är vår förenings symbolfågel. ”Misteltrasten” livnär sig hela vintern på bären som 

innehåller mycket energi. Dessutom stöter man på meståg med många olika fågelarter i släptåg.  

Ledare: Roger Månsson tel. 0708631315      

Tid och plats: Söndag 10.00, Naturreservatets parkering           

 

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   epost. p.lonnborg@gmail.com 

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. 

 

 

 

 

http://www.mof-ekero.se/
http://www.artportalen.se/

