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Styrelsen har bestått av Aulis Syväjärvi ordförande 

                                       Nils Hultman    kassör 

                                       Karin Bergh      sekreterare 

                                       Gunde Persson  ledamot 

                                       Maria Flykt       ledamot 

                                       Leena Zander    ledamot 

                                       Peter Bergh       ledamot 

                                       Ann Larsson      suppleant 
Valberedning har bestått av Jonny och Kristina Kvist , Erling Lillberg 

Revisorer har varit Torgel Siemensen, Calle Grönvall och suppleant Sven-Gunnar Bergström 

  
Styrelsen har haft 5 protokollförda möten under året. 5/3 medlemsmöte ang. småloms- 

                                 inventering, 13 medlemmar närvarade. 

                                22/3 Medlemsmöte om Björskogsnäs. 

                                Lars Jansson inbjuden, Informerar om ”gammelskog” 

                                Ett möte genomförts med kommunen inför Sommaren på ”Näset” 

Medlemsantalet     har stigit till ca 300. Mycket beroende av Örngömslet och Studiecirklar. 

Studiecirkeln”Lär känna dina fåglar” har varit delade i 2 grupper. En nybörjarkurs och  

                                 en fortsättningskurs. Fullt deltagarantal ca 22. Ledare Nils Hultman och 

                                Gunde Persson. Avslutning på Näset i juni med smörgåstårta och frågor 

                                som Jonny Kvist sammanställt. Trevligt. Nya cirklar startat i nov2018. 

Bidrag                    har föreningen fått från kommunen och föreningen Hopajola med anled- 

                                ning av bygget av ny Plattform vid Hedgårdarna 

Björskogsnäs Cafe och guidning. Har fungerat bra även i sommar. Ett 30-tal frivilliga och 

                                intresserade har ställt upp på tisdagar och lördagar från 1/5 till 1/9.Blom 

                                ningen var tidig i år för guckuskon, som är den orkidé som besökare vill 

                               se,och även hela kulturlandskapet. Varm sommar gjorde det kanske svårt 

                               att orka gå från bommen, men vi är nöjda med årets resultat. 

Medlemsavgiften låg kvar på samma låga nivå 100 kr/enskild och 125 kr/familj och år 

Örngömslet          har varit populärt. Fotografer och skådare, amatörer som proffs har hittat 

                              till vår koja i vildmarken. Kungsörn, havsörn, duvhök, gråspett m. fl arter 

                              lockar. Ansvarig Nils Hultman gör ett fantastiskt arbete. Vi ber alla som 

                              kan tipsa, eller skaffa åtel, ta kontakt med Nils. Medhjälpare har dragit 

                              fram och styckat trafikdöda djur. Peter Karlsson har byggt ännu en för- 

                              varingslåda. Tack alla! Hyran är 250kr/medlem, 600 kr övriga. Styrelsen 

                              har haft ett möte med jaktlaget 20 augusti. En överenskommelse gjordes  

                              att korta säsongen, och bygga en plattform att lägga åtel på. 

Orrkojan Dammsmossen/Silvergruvan har också varit uthyrd på vårvintern. Gratis för 

                             medlem och 200 kr/ icke medlem. Ansvarig Bo Jansson. 

Fågelåret 2018 startade 20/1 med Artrace. 1 lag 5 personer fick ihop 30 arter. Sjöorrar och 

                             en sothöna i Grythytteviken var unikt för Västmanland i januari. 

                             Årsmöte 22/1 Ny ordförande Aulis Syväjärvi. 24 medlemmar deltog, fick 

                             se fina bilder som Krister Gustavsson visade. Färggranna fiskar mm 

                             Fågelräkning 11/2  7 personer räknar i Hällefors tätort. 27 arter, ca 1300 

                             Sportlov i Vika- Föreningen bjuder in förskola och Fritidsklubbens barn 

                             och lovlediga, att lära lite om fåglar. Korvbrasa 13 barn och 18 vuxna 

Sön 25/2 Örnspaning 12 medlemmar fick se Kungsörn flyga vid Ö Myrsjön Åtel var utlagd. 

Fre 16/3 Ugglelyssning Kattuggla vid Jordantjärn. 23 intresserade. Brasa. 



Lör 17/3 Guidning  av Strängnäsgänget vid Norra Svensken. Mycket snö, kallt. Fick höra 

pärluggla, vilket många inte hört på 20 år. Nils, Peter och Karin hjälptes åt. 

18/3 Möte med kommunen 23/3 medlemsmöte ang. Björskogsnäs. 12 intresserade 

Sön 8/4 Garphyttans nationalpark/Tysslingen Vi letar efter hackspettar, några lyckades se 

vitryggen.23 deltagare. Strålande väder. Vid Tysslingen såg vi många arter som spetsbergs-gäss, 

sädgäss, många svanar, sammanlagt under dagen 40 arter. 

Sön 21/4 Grythytteviken Allmänheten inbjuden att skåda. 20 från föreningen och 10 utöver 

Mycket uppskattat. 44 arter t.ex. forsärla, sävsparv, sparvhök. Sisuradio på finska intervjuade. 

Lör 1/5 Fågelskådningens dag Björskogsnäs 9 deltar 45 arter. 

        1/5 Cafeet på Näset öppnar 13 besökare 

9-13/5 Ölandsresa 1minibuss och 2 bilar =13 förväntansfulla skådare som får många arter 

Sön 20/5 Oset/Kvismaren 8 personer 

6/6 Immengärdet. Tillsammans med kursen. 35 arter, men tyvärr ingen kornknarr. 

Fre 15/5 Nattskärrelyssning Vi hör 2 skärror, mycket knott och eldningsförbud. 15 delt.. 

29/7 Hornborgarsjön. 7 delt. Åker i buss. Varm dag. Ca 50 arter t.ex. myrspov o ägretthäger 

20/8 Möte med jaktlaget Överenskommelse ang. uthyrningstid och plattform för åtel 

19/8 Siksandshöjden tillsammans med Norabiologerna blev flyttat till Murstensdalen.12 delt. 

2/9 Ringmärkning Rysjötornet Kvismaren.7 delt. Höksångare, blåhake, rörsångare 

12/9 Avslutningsfest för frivilliga som jobbat vid Björskogsnäs. Smörgåstårta. 25 glada 

 

Lör 15/9 Invigning Nya plattformen/fågeltornet Hedgårdarna. Under hela förmiddagen kommer 

fågelintresserade ca 25 st. Vi fikar och skådar. Blåsigt. 

23/9 Björken fågelsjö i Värmland 12 deltagare. Vi ser pilgrimsfalk och dvärgbeckasin. 

42 arter 

3/11 Grosshamn Västkusten 5 personer hyrt minibuss 

7/10 Fågelskådningens dag Björskogsnäs 6 deltagare. 20 arter ex tofsvipa och varfågel 

Mån 12/11 Bildvisning HOK-stugan med Torbjörn Arvidsson. Uppskattat 36 personer. 

 Ons 14/11 Tis 20/11 Studiecirklar startar. En i Grythyttan som är fortsättningskurs.  

23 deltagare sammanlagt 

 

Intressanta fågelobsar; Busksångare vid Plantskolan 26/6 upptäckt av Nils Hultman 

Hornugglehäckning vid Karstenshult samt Jeppetorp 2 ev. 3 ungar. Lärkfalk i Sörälgen, trolig 

häckning. Myrspov 3 st, Spovsnäppa 11 st. i Mången upptäckt av Nils. Det har varit lite vatten där, 

alltså perfekt för vadare. Mindre strandpipare har häckat där. Småsnäppa och kärrsnäppor har också 

setts i Mången. Storskarv i Norrälgen upptäckt av Aulis Syväjärvi 

 

Tack till alla som hjälpt till att driva föreningen framåt. Gemensamma naturupplevelser 

stärker banden. 

 

…..........................................      …........................................   …........................................... 

Aulis Syväjärvi ordförande         Nils Hultman kassör              Karin Bergh sekreterare 
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Leena Zander ledamot                 Gunde Persson ledamot         Peter Bergh ledamot 
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Maria Flykt ledamot                     Ann Larsson suppleant 

 

 

                                          
                                         
                               


