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Kategorier:  

För att underlätta för deltagarna har vi delat in våra exkursioner i kategorier. 
Ingen föranmälan utom då det särskilt anges. 

A: För alla. Ev. promenad/vandring är i lättare terräng och man klarar sig med handkikare. Det 

förklaras vad man ser och hör. 

B: En viss förkunskap underlättar, men alla är välkomna. Med tub upplever man mer, men det 

fungerar även med handkikare. Terrängen kan vara lite mer avancerad och vandringen längre. 

C: Här söker vi efter speciella arter eller sträckskådar över långa distanser. Vanliga arter ropas inte 

alltid ut. Alla är välkomna, men notera att man kanske upplever mest t.ex. med tubkikare, behöver 

en cykel eller skådar på natten. 

 

Programändringar mm 

Eftersom det kan förekomma programändringar på grund av väder och vind, covid-19 mm 
rekommenderar vi er att ta som vana att inför varje exkursionstillfälle göra ett besök på hemsidan 
där ev. ändringar anslås. www.mof-ekero.se  
Det nedladdningsbara programmet på hemsidan uppdateras inte med programändringar. 
 
 

Rapportera dina observationer 

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

 
Pandemin Covid-19 och MOF aktiviteter 
Var och en gör sin egen bedömning, på eget ansvar om man vill följa med på exkursionen.  Men 
tillhör man någon av " riskgrupperna" bör man noggrant överväga sitt deltagande.  Exkursionerna 
hålls med så stor säkerhet som möjligt.  
 
Vilket bl.a. innebär att vi är extra försiktiga och håller avstånd till varandra. Undviker att låna saker av 
varandra mm. Transport från och till exkursionens samlings, eller exkursionsplats löses individuellt av 
deltagarna.  Om möjligt bör samåkning undvikas. Ledare erbjuder ingen samåkning.  
 
Styrelsen 
 

 

 

  

http://www.mof-ekero.se/
https://www.artportalen.se/
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Stående aktiviteter: 
Första lördagen varje månad vid Menhammarstornet (Skytteholm) 
Plats: Menhammarstornet (Skytteholm).  

Första lördagen varje månad med start 2 januari.  

Tid: Initialt från gryning till ca. 10.00  

Ledare: Jan Wernerman (Urpo är back upp). 

Kategori: A. Mer information på hemsidan. 

 

Tisdagsklubben: Fågelskådning på vardagsförmiddagar.  
Plats: Start 2 mars Svartsjöslotts parkering. 

Tid: kl. 07:00 från och med 30 mars 06:00. Sista datum tisdagen 1 juni. 

Ledare: Jan Wernerman.  

Kategori: A. Mer information på hemsidan. 

JANUARI: 
 

2/1 lördag vid Menhammarstornet (Skytteholm) 
Tid: Initialt från gryning till ca. 10.00  
Ledare: Jan Wernerman (Urpo är back upp). 
Kategori: A 
 

10/1 MOF vinterrally (Ö-kamp samt EKO-kategori) 
För tjugoförsta året i rad arrangerar MOF det populära artrallyt i kommunen. Artrallyt blir förutom en 
spännande lagtävling en bra genomgång av Ekerös vinterfåglar. Lagen/personerna anmäler sin 
medverkan till Kjell Häggvik senast den 10 januari.  
Ansvarig: Kjell Häggvik tel. 0768593511 
Tid: söndag 7.00 -14.00 
Plats: Start vid kommunhusets parkering eller valfri plats. Avslut vid Svartsjö slotts parkering 14.00 
Kategori: A 
 

30/1 Vinterfåglar inpå knuten (Nationellt program Birdlife Sverige).  
Årets traditionella fågelräkning inpå knuten sker i 29/1-1/2. MOF närvarar vid några av våra officiella 
matningar under en del av dagen lördag 30/1 och söndag 31/1 09.00 – 12.00 för att hjälpa till med 
artbestämningar och svara på frågor om fåglar. 
Matningen vid Ekebyhovs Slott: lördag 30/1. Roger Månsson 0708-631315 
Matningen vid Svartsjö Slott: söndag 31/1. Gigi och Gabbi 0708900770, 0702480111 
Kategori: A. 

 
FEBRUARI: 
 

6/2 lördag vid Menhammarstornet (Skytteholm) 
Tid: Initialt från gryning till ca. 10.00  
Ledare: Jan Wernerman (Urpo är back upp). 
Kategori: A 
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14/2 Stann- och strykfåglar hemma hos Urpo Könnömäki.  
Vår ordförande bjuder in till en av kommunens mest artrika trädgårdar.  
Välkommen till Nyponvägen 7, Ekerö. 
Ledare: Urpo Könnömäki. Tel: 0702365664 
Plats: Nyponvägen 7 
Tid: 8.30-10-00 
Kategori: A 
 

MARS: 

2/3 Tisdagsklubben. Första gången 2021 
Plats: Start 2 mars Svartsjöslotts parkering. Tid: kl. 07:00  

Ledare: Jan Wernerman.  

Kategori: A 

 

6/3 Örnräkning på Grankulla, Norra Färingsö  
Vi deltar i Mälardalens årliga örnräkning genom att besöka familjen Lagströms fantastiska gård vid 

vackra Grankulla. 

Ledare: Christian Lagström Tel: 070-3625353  

Plats: Grankulla Gård, Färingsö 

Tid: 10.00-12.00 

Kategori: B 

 

20-21/3 Sträckskådning från Mälarklippan 
Boka upp helgen, den dag som har bäst vindförutsättningar skådar vi från Mälarklippan i Blackeberg 

med den duktige skådaren Niklas Westermark. Vi ser ut över Ekerö och delar av Stockholm och 

hoppas på chans att se bland annat mindre sångsvan, spetsbergsgås, kungsörn och röd glada. 

Vi lär oss att upptäcka sträckande fåglar på långt håll och hur man kan tänka kring att artbestämma 

dem korrekt. Tubkikare är en förutsättning, likaså en viss vana att hantera den. Alla fåglar vi ser 

kommer att vara på långt håll. Bestämt datum meddelas under veckan innan exkursionen. 

Max 8 deltagare p.g.a. platsbrist. Anmälan till Gabriella på mail@gabriellaekstrom.com 

Ledare: (Samordning) Gabriella Ekström Tel: 0702480111 

Plats: Parkeringen vid båtklubben, Kvarnviken för gemensam promenad upp på klippan. 

Tid: 05.15 

Kategori: C 

 

25/3 Årsmöte. Detaljerad information kommer senare 

 

27-28/3 (med reservdagar 17-18/4) Vi skådar ugglor i Forsmarkområdet med Janne Björk 
Med lokal hjälp letar vi bland annat efter hökuggla, pärluggla, hornuggla, sparvuggla mm, vi hoppas 

även få se slaguggla. Det är också stor chans att vi får se olika hackspettar och en och annan 

hönsfågel. Vi åker upp på lördagseftermiddagen och skådar i skymning och kväll. Upprättar ett 

basläger där vi kan vila och äta lite under natten. Sedan fortsätter vi skåda under gryning och 

morgontimmar innan vi åker hem, det blir alltså inte någon regelrätt övernattning. 
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Eftersom uggleskådning är så väderberoende har vi lagt in en reservhelg 17-18/4.  

Således kan helgen 27-28/3 beroende på väder ställas in med kort varsel. 

Ledare: Janne Björk och Roger Månsson (samordning för logistik och anmälan) 
Transport: Egen bil. Så få bilar som möjligt är önskvärt. 
Anmälan: MAX 8 personer. Anmälan till Roger Månsson rm@kanuk.se 0708-631315 
I god tid innan avfärd kommer detaljerad information att skickas ut till de som anmält sig. 
Övrigt: Exkursionen följer folkhälsoinstitutets riktlinjer för Covid-19. Således kan exkursionen komma 
att ställas in om det blir förändrade riktlinjer som berör exkursionen. 
Kategori: C 
 
 

APRIL: 

 

11/4 Svartsjö på Ekerö med Stof/MOF 
Gemensamt besöker vi Svartsjö Slottspark, tornet vid Svartsjöviken och Svartsjö Dämme. Vi bjuder på 

alla våra knep och bästa ställen så att medlemmar från StoF får en introduktion till området, eller 

bara en härlig vårpromenad med mycket fåglar för de som redan varit där. 

Ledare: Kjell Häggvik Tel: 0768593511 

Plats: Vi möts på parkeringen vid Svartsjö Slott 

Tid: Start kl. 08.00 och utflykten pågår till ca kl. 12. 

Fika: Ta gärna med fika så tar vi en paus. 

Antal deltagare: Max 15 st. Anmälan sker mellan 22 mars och 6 april, till kjell.haggvik@gmail.com 

Kategori: A 

 

17-18/4. Reservdag för uggle-exkursionen 27-28/3  

 

24/4 Kungsbergabadet och Ringnäs  
Vi utforskar doldisen Kungsbergabadet där vi har chans att få se en hel del sjöfågel och i 
grönområdet ovanför stranden sitter ofta mängder med sångare. Har vi tid tar vi en promenad till 
Ringnäs och lyssnar på taltrast, kungsfågel och löv- och grönsångare. Vi fikar på Gabrielles veranda i 
Kungsberga, enligt ryktet den solsäkraste i kommunen? 
Ledare: Gabriella Ekström Tel: 0702480111  
Plats: Vi parkerar vid Kungsbergabadet 
Tid: 08.00 
Fika: Erbjuds på plats. Ta med eget ifall ni har speciella preferenser. 
Kategori: A 
 

25/4 Löten och Bonadammen med Mats Andersson 
Vi undersöker de varierande biotoperna kring sandtaget i Löten och hittar förhoppningsvis allt ifrån 
järnsparv till de första svarthättorna och svalorna. Löten är troligtvis den största backsvalekolonin i 
Sverige, kanske har några hunnit komma. Havsörnen ses ofta spana runt sandtagen som med sitt 
otillgängliga läge blivit ett attraktivt område för många fågelarter I närliggande Bonadammen hoppas 
vi få se smådopping och svarthakedopping.  
Ledare: Mats Andersson tel. 0702-41 72 48 
Tid: söndag 07.00 

Plats: ICA Nyckelbys parkering 

Mat: Ta gärna med fika så tar vi en paus. 

Kategori: A 

 

mailto:rm@kanuk.se
mailto:kjell.haggvik@gmail.com
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MAJ: 

 

8/5 Tornkampen  

Den 8 maj genomförs Fågeltornskampen i anslutning till Fågelskådningens dag 9 maj. Besök något av 

fågeltornen runt om i Stockholmsområdet och var med och försök hitta så många arter som möjligt!  

Evenemanget är utformat som en tävling men är framförallt ett evenemang för att väcka intresse för 

fåglar och fågelskydd. Tillsammans med besökare diskuteras exempelvis biologisk mångfald och 

klimatfrågan samtidigt som besökare och tävlande spanar efter, tittar på och njuter av fågellivet. 

 

Främst tävlar vi mot Finland, som vunnit alla år förutom 2019 då Sverige tog hem segern för första 

gången med 101 arter i Södra Lunden-tornet på Öland. Men det är även en kamp mellan tornen i 

Sverige. År 2019 deltog 8 torn i Stockholms rapportområde: Fysingen, Angarnssjöängen, 

Östra Styran, Hästholmstornet vid Broängarna, Menhammarsviken, Svartsjö dämme och Ågesta.  

Menhammartornet: leds av Jan Wernerman 05.00-13.00 

Svartsjö Dämme: leds av Gabriella Ekström 05.00-13.00 0702480111 

 

9/5 Fågelskådningens dag för medlemmar och allmänheten 
Fågelskådningens dag är ett nationellt arrangemang som anordnas varje år i början av maj på initiativ 

av BirdLife Sverige. MOF har ambitionen att finnas vid Svartsjö Dämme, Ekebyhovs Slott, 

Drottningholm och i Menhammarsviken och där anordna aktiviteter och hjälpa till med 

artbestämning av fåglar hela dagen. Vi berättar också om vilka arter som man har chans att se.  

Givetvis förutsatt att Pandemi situationen tillåter. Detaljerat program kommer senare. 

Kategori: A 

 

13/5 Möt vårfåglarna vid Ricksättra Skans på Färingsö med Göran Möllebo 
Vi står vid stranden innan berget och spanar ut över omgivningen och Lövstafjärden efter vårfåglar. 

Samtidigt som vi har kontakt med skådarna på Gåseborg för att få spännande tips om förbiflygande 

arter.  Ev. tar vi en promenad nedanför berget och spanar efter hackspettar och sångare längst 

stranden och ett våtmarksområde. 

Ledare: Göran Möllebo Tel: 070-521 2527 

Plats: Vid möts vid parkeringen på Svartsjö Slott kl. 07.00 och åker i kolonn till Ricksättra. Ekoskådare 

kan kontakta Göran för exakt beskrivning. 

Mat:  Eget fika/lunch. 

Kategori: A/B 
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16/5 Skådning vid världsarvet Björkö – Birka.  Kultur och Natur  

Vi upprepar höstens succé och besöker Björkö igen. Nu under en härlig vårdag, spanar vi in alla 

vårfåglar som kommit. Björkö är en spännande och outforskad fågellokal i kommunen. Vid en MOF 

exkursion för några år sedan sågs bl.a. en härfågel. Vi kan inte utlova härfågel, men man vet ju 

aldrig… Vi kommer mestadels att skåda på östra sidan ovanför staden Birka och följa strandlinjen mot 

Ansgars kapellet. Vår historiska guide, fågelskådare och MOF-medlem Kalle Runristare kommer att 

följa med oss under hela exkursionen.  Dessutom hjälper han oss med överfarten från Lindby brygga. 

Eftersom biotopen på Björkö är så skiftande, med omgivande stora vatten, lövskog och ängar har vi 

stor chans att få se intressanta arter. Från Ansgars korset kommer vi att ha en fantastisk utsikt över 

Björkö fjärden. Kanske kan vi hitta några tidiga rariteter som är på väg norrut.  

Ledare: Roger Månsson 0708-631315 rm@kanuk.se 

Deltagare: MOF medlemmar. MAX antal 12 personer. 

Anmälan:  Via E-post till Roger Månsson. Turordning efter inkommen anmälan och betalning. 

Kostnad: Kr. 100: - per person via swish till Roger Månsson. Det är kostnaden för den historiska 

guidningen och överfarter. 

Mat:  Eget fika/lunch. 

Adelsöfärjan: Samling 07.30 vid färjeläget på Munsö.  Ca 07.40 åker vi med färjan till Adelsö för 

gemensam färd till Runstensgården i Lundby för parkering. Färjan avgår en gång i halvtimmen, så 

missa den inte. Anmälda får en vägbeskrivning till Runstensgården för parkering. Återfärd med färjan 

16.00. 

Program: Efter anmälan och betalning får du detaljerat program i god tid innan exkursionen 

Kategori: A 

 

23/5 Skarnholmen och Eldgarnsö med Christian Lagström 

 Vi letar efter törnsångare, buskskvättor och rödvingetrastar bland buskarna vid Kvarnholmen.  

På Eldgarnsö kanske vi får höra eller se göktytan och det finns goda chanser att se fiskgjuse och 

lärkfalk.  

Ledare: Christian Lagström Tel: 070-3625353 

Plats: Vi samlas på den lilla parkeringen nära korsningen Fiskholmsvägen/Skarnholmsvägen. 

Tid: 07.00 

Mat: Ta med fika. Det blir gott. 

Kategori: A/B 

 

29/5 Vi undersöker Grankullavik, vassområdet kring Göholmen och skogarna vid Karlhäll i 

skymningen 
Pga. de små vägarna och dåliga parkeringsmöjligheter samlas vi vid Coop Kungsberga och cyklar 

därifrån. (Ta med egen cykel i bilen eller låna på plats.)  

Ledare: Gabriella Ekström Tel: 0702480111  

Plats: Vi samlas vid Coop Kungsberga och cyklar därifrån. 

Tid: 21.00 

Kategori: A/C 

 

  

mailto:rm@kanuk.se


 

  

MOF PROGRAM 2021 JANUARI - JUNI 7 

 

MÄLARÖARNAS ORNITOLOGISKA FÖRENING        PROGRAM 2021    7 SIDOR 

 

 

JUNI: 

4/6 Mälaröarnas nattsångare 

Kjell Häggvik guidar till Mälaröarnas nattsångarlokaler. Med lite tur hittar vi vaktel, gräshoppsångare 

och kanske flodångare.  

Vi besöker områden vid Skarnholmen, Eldgarnsö, Svartsjöviken, Lovö kyrka m.m. 

Ledare: Kjell Häggvik Telefon: 0768593511 

Tid: kl. 20:30 kommunhusets parkering i Tappström för gemensam avfärd eller möt upp på lilla 

parkeringsplatsen på Fiskholmsvägen strax innan 21.00 

Kategori: A 

 

 

Juni ”Kjells Dragläge.”  

Intresserade föranmäler sig och står redo en vecka i början av juni och väntar på det perfekta vädret. 

När det kommer ringer Kjell runt till de föranmälda och vi drar iväg för att leta gräshoppsångare och 

annat finstämt. Som ”Mälaröarnas nattsångare” men med chans till ännu fler rariteter. 

Ledare: Kjell Häggvik Telefon: 0768593511 

Föranmälan:  kjell.haggvik@gmail.com 

Tid: Information kommer senare 

Plats: Information kommer senare 

Kategori: C 

 

mailto:kjell.haggvik@gmail.com

