
Mälaröarnas Ornitologiska Förening (MOF) 

Program: augusti 2021 till januari 2022 

 

Kategorier:  

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

skådar i grupp förklaras det 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. 

Återkommande programpunkter: 

Fortsatt tisdagsklubb, datum 17/8-26/10. 06:00 till en början, senare 07:00, platser varierande enligt 

information på hemsidan samt påminnelsemejl. Ledare: Jan Wernerman.  

Lördagar i Menhammarstornet med Jan Wernerman. 07:00-10:00 vid Menhammarsviken, första 

lördagen varje månad med början 2/10.  

 

Augusti: 
 

17/8 MOF Första tisdagsklubb under hösten 

Plats: platser kan variera. Se information på hemsidan. Påminnelsemejl kommer att skickas ut till de 

som anmält sin mejladress till Jan Wernerman. 

Tid: 06:00 till en början, senare 07:00,  

Ledare: Jan Wernerman m.fl. 

22/8 MOF Artrace på Mälaröarna, med utmaning från EKO-lag   

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 som 

föreningen bjuder på. Traditionen ger oss en möjlighet att inventera hur årets häckning gått.  

Race-regler 

1. Minst två personer i varje lag som skådar tillsammans 

2. MOFs EKO-regler gäller för deltagande EKO-lag 

3. Obligatorisk föranmälan av lagledaren till Roger Månsson. Senast 21/8 20.00 
I anmälan ska alla deltagare anges.  Lagledarens namn, telefonnummer och E-postadress 

4. Anmälda lag får efter anmälan en MOF-artlista av Roger som ska överlämnas ifylld vid 
målgång 

5. Vid lika resultat vinner den som har färdats lägst antal km under racet  

6. Start tidigast kl. 05:00 på valfri plats 

7. Mål kl. 14:00 vid Caféet Svartsjö slott 

8. Ett glatt humör 

Ledare: Roger Månsson  0708-631315  

Anmälan: mejl till rm@kanuk.se 

Kat: A 
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24/8 MOF Tisdagsklubb  

Plats: platser kan variera. Se information på hemsidan. Påminnelsemejl kommer att skickas ut till de 

som anmält sin mejladress till Jan Wernerman. 

Tid: 06:00 till en början, senare 07:00,  

Ledare: Jan Wernerman m.fl. 

29/8 Haka på Blåhaken 

Blåhaken är på väg tillbaka från sin häckningsplats i fjällen. Nu ska den tillbringa vintern i norra Afrika 

eller i Mellanöstern. På vägen dit har vi chans att få se den.  

På vägen ut till plattformen vid Svartsjö dämme ses den årligen, och kanske ser vi också lite andra 

roliga fåglar i den nya maden? Vi hoppas återigen på mycket rovfåglar, men även en hel del änder 

och gäss är att vänta.  

Ledare: Göran Möllebo Tel: 070-5212527 

Plats: Vi parkerar vid Svartsjö Slott 

Tid: söndag 09.00-12.00 

Mat: Ta med fika 

Kat: A 

 

31/8 MOF Tisdagsklubb  

Plats: platser kan variera. Se information på hemsidan. Påminnelsemejl kommer att skickas ut till de 

som anmält sin mejladress till Jan Wernerman. 

Tid: 06:00 till en början, senare 07:00,  

Ledare: Jan Wernerman m.fl. 

 

September:  

7/9 MOF Tisdagsklubb  

Plats: platser kan variera. Se information på hemsidan. Påminnelsemejl kommer att skickas ut till de 

som anmält sin mejladress till Jan Wernerman. 

Tid: 06:00 till en början, senare 07:00,  

Ledare: Jan Wernerman m.fl. 

11/9 Tomt RM  

Räkna hur många arter du ser eller hör från din tomt. Pågår under hela lördagen.  

Har du ingen egen tomt att deltaga med – hör av dig så får du deltaga på någon medlems tomt. 

Medlemmar är även välkomna att delta i tomt RM på ordförandens tomt på Nyponvägen 7, Ekerö. 

Rapportera sedan vad du sett på Artportalen i enlighet med instruktionerna du hittar här: 

https://geddeholmnatur.se/klubbtomt100/ 

Ledare: Urpo Könnömäki  

Plats: Nyponvägen 7, Ekerö.  

Tel: 0702365664 

Kat: A 

14/9 MOF Tisdagsklubb  

Plats: platser kan variera. Se information på hemsidan. Påminnelsemejl kommer att skickas ut till de 

som anmält sin mejladress till Jan Wernerman. 

Tid: 06:00 till en början, senare 07:00,  

Ledare: Jan Wernerman m.fl. 
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19/9 Havsfågelskådning på Torö 

Vi upprepar förra årets exkursion till Torö, men genomför den en månad tidigare. Anledningen till 

detta är att vi i år ska försöka pricka in en dag där rovfågelsträcket är bra, vilket kan medföra att vi 

ser flera hundra sparvhökar, duvhökar, tornfalkar, lärkfalkar mm. 

Förutom rovfåglarna så kommer det att vara mycket småfågelsträck och gott om änder som sträcker. 
Om vädret inte alls är bra kommer vi flytta dagen, så vi behöver veta vilka som kommer, så att vi kan 
kontakta er om vi kommer att ändra datumet, så anmäl er till Roger på rm@kanuk.se 
Ledare: Roger Månsson 0708-631315, Göran Möllebo 070-5212527 
Anmälan: mejl till rm@kanuk.se  

Plats: Vi ses på parkeringen vid Örudden, Torö, Nynäshamn. 

Tid: söndag 07.30 

Kat: B/C 

 

21/9 MOF Tisdagsklubb  

Plats: platser kan variera. Se information på hemsidan. Påminnelsemejl kommer att skickas ut till de 

som anmält sin mejladress till Jan Wernerman. 

Tid: 06:00 till en början, senare 07:00,  

Ledare: Jan Wernerman m.fl. 

28/9 MOF Tisdagsklubb  

Plats: platser kan variera. Se information på hemsidan. Påminnelsemejl kommer att skickas ut till de 

som anmält sin mejladress till Jan Wernerman. 

Tid: 06:00 till en början, senare 07:00,  

Ledare: Jan Wernerman m.fl. 

Oktober: 
 

2/10 Höstens första lördagsträff vid Menhammarstornet 

Lördagar i Menhammarstornet med Jan Wernerman. 07:00-10:00 vid Menhammarsviken, första 

lördagen varje månad. 

2 eller 3/10 Sträckskådning från Gåseborg med Dag Lanerfeldt 

Detta blir en exkursion av typen ”dragläge” beroende på väder och vind. De som är anmälda 

meddelas via mejl några dagar innan vilken dag som har gynnsammast förhållanden. 

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.  

Vi parkerar vid Lövstabadet, parkeringen Kyrkhamn Hus klockan 6.30 för gemensam promenad upp 

till Gåseborg. Parkeringen har 4 timmars begränsning, men det finns andra alternativ för dem som vill 

stanna längre. 

Ledare: Dag Lanerfeldt och Gabriella Ekström 

Anmälan: mejl till mail@gabriellaekstrom.com 

Plats: Lövstabadet i Hässelby, Kyrkhamn Hus Parkering  

Tid: lördag eller söndag 06.30. Kat: C 

Övrigt: Allmän info finns på Gåseborgs Sträckräkningssällskap på Facebook. Klä er varmt och ta med fika. 

2/10 -3/10 Euro Birdwatch 

OBS ingen officiell MOF aktivitet, Endast som information för de skådare som vill delta.  

Genomförs den första helgen i oktober med olika aktiviteter där både enskilda, lokalklubbar och 

regionala föreningar räknar in fåglar som sedan rapporteras till Artportalen. Samtidigt uppmanas alla 

som är ute och fågelskådar att rapportera alla inräknade fågelindivider under helgen. 
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5/10 MOF Tisdagsklubb  

Plats: platser kan variera. Se information på hemsidan. Påminnelsemejl kommer att skickas ut till de 

som anmält sin mejladress till Jan Wernerman. 

Tid: 07:00   
Ledare: Jan Wernerman m.fl. 

2-10/10 (Vecka 40) Skådning på Öland  

Det brukar vara ca 10 MOF skådare som traditionellt åker ner till Öland denna vecka, och som där bor 

på lite olika håll. Det är inget gemensamt MOF arrangemang, men vi håller kontakt med varandra där 

och det brukar vara trevligt. Skriv i FB-gruppen Fågelskådning på Mälaröarna om du är på plats och 

vill mötas upp någon dag. 

12/10 MOF Tisdagsklubb  

Plats: platser kan variera. Se information på hemsidan. Påminnelsemejl kommer att skickas ut till de 

som anmält sin mejladress till Jan Wernerman. 

Tid: 07:00  

Ledare: Jan Wernerman m.fl. 

19/10 MOF Tisdagsklubb  

Plats: platser kan variera. Se information på hemsidan. Påminnelsemejl kommer att skickas ut till de 

som anmält sin mejladress till Jan Wernerman. 

Tid: 07:00  
Ledare: Jan Wernerman m.fl. 

26/10 MOF sista Tisdagsklubb för hösten  

Plats: platser kan variera. Se information på hemsidan. Påminnelsemejl kommer att skickas ut till de 

som anmält sin mejladress till Jan Wernerman. 

Tid: 07:00  

Ledare: Jan Wernerman m.fl. 

31/10 Eko-Eldgarnsö med Ångbåtsbryggan 

Vi gör en cykeltur på de större vägarna i naturreservatet och tittar på de stora mistelbestånden som 

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

något som är lite unikt för Ekerö kommun. ”Misteltrasten” livnär sig hela vintern på bären som 

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

Vi stannar till lite längre vid ångbåtsbryggan och ser om det ligger nåt kul utanför. 

Ledare: Gabriella Tel: 0702480111 

Tid: söndag 9.00-13.00 eller längre för de som vill. 

Plats: Naturreservatets parkering. Ta med egen cykel. 

Mat: ta gärna med fika så tar vi en paus någonstans. 

Kat: C 

 

November: 

Hela november kör MOF ”Novembermästaren.” 

Här gäller det att räkna arter, fossilt eller EKO, under hela månaden och rapportera in dem på 

artportalen. I slutet av månaden tar alla deltagare ut sitt antal arter från Artportalen (Sökfunktionen, 

visa som artlista) och rapporterar i vår FB-grupp Fågelskådning på Mälaröarna. 

Kat: A 

  



 

6/11 Lördagsträff vid Skytteholmstornet i Menhammarsviken 

Lördagar i Menhammarstornet med Jan Wernerman. 07:00-10:00 vid Menhammarsviken, första 

lördagen varje månad. 

10/11 Höstmötet  
Höstmöte med extern inbjuden talare.  
Mer info kommer under hösten, förutsatt att läget tillåter inomhusmöten. 
 
24/11 Tema Innekväll. 
Jan Sondell visar bilder: ”20 år med MOF” 
Mer info kommer under hösten, förutsatt att läget tillåter inomhusmöten. 
 

December: 

4/12 Lördagsträff vid Skytteholmstornet i Menhammarsviken 
Lördagar i Menhammarstornet med Jan Wernerman. 07:00-10:00 vid Menhammarsviken, första 
lördagen varje månad 

7/12 och 8/12. Innekvällar med Artportalen som tema 
Lär er Artportalen. Över två kvällar lär Kjell Häggvik ut alla finesser med Artportalen så att du till fullo 
kan nyttja portalen. Vi börjar tisdagen den 7/12 med en grundkurs och dagen efter onsdag 8/12 går 
vi över till mer fördjupad användning.  
Mer info kommer under hösten, förutsatt att läget tillåter inomhusmöten. 
Ledare: Kjell Häggvik. 
Övrigt:  Har du frågor ring Kjell 076 859 35 11.  Mejl. kjell.haggvik@gmail.com 

Januari 2022 

Vinterfåglar inpå knuten 

Arrangeras sista helgen i januari. Nästa gång blir 2022 mellan den 28-31 januari. Helgen förlängs som 

vanligt med fredag och måndag för att skolor och förskolor ska kunna delta.  

 

https://vinterfaglar.se/

