
Reportage 2019 

Artrace. Lördag 19/1-2019 

Föreningen hade anmält två lag till artracet. Lag Skogstrollen (7 pers.) samt lag Birdie nam 

nam (6 pers.). 

Skogstrollen höll humöret uppe med brasa (se bild). De lyckades observera 31 arter under 

dagen.  

Lag Birdie nam nam observerade 33 arter. Arter som observerades var bl. a. tjäder, orre, 

fasan, bläsand, sparvuggla, strömstare. Morgonen var kall med temperatur runt -15 grader.

 

  

  

 



Grythytteviken 14 april 

Ett 40 medlemmar skådade fågel och njöt av en fantastisk fin förmiddag. 

Kaffe, brasa och trevlig samvaro blev det också. 38 fågelarter såg vi. 

 

 

Årsmöte Måndag 28/1-2019 

 

Årsmötet var välbesökt med 28 medlemmar. Clas Thor visade bilder och berättade om Erik 

Rosenbergs gärning och skådarliv. 

Ett mycket uppskattat föredrag om den svenska ornitologins nestor och föregångare. 

 

Föreningen kunde även visa upp vår nya uppstoppade Lappuggla som hittades påkörd i 

kommunen (Jönshyttan). 



Vi har den till låns av Naturhistoriska Riksmuseet i 10 år. Föreningen har bekostat 

konserveringen. 

 

Aulis Syväjärvi blev omvald till ordförande. 

 

 Kvismaren och Oset 5maj 

15 medlemmar njöt av en härlig dag med fin fågelskådning. 66 arter. 

Brushane, Skedand, Årta, Svarthakedopping, Rörhöna, Lärkfalk, Mindre Strandpipare etc.. 

 

Oset. Fikarast  

11/5 Utflykt till Hjälstaviken (Enköping) 

En trevlig och uppskattad utflykt med mycket fågel i kikarna. 

62 arter totalt. bl a. Vassångare, Pungmes, Roskarl, Fisktärna, 

Skäggdopping, Sävsångare. Samt en ”varm marsch” till 

fågeltornet, där vi såg en envist jagande fiskgjuse! 

http://halleforsornitologiskaforening.se/2019/05/06/kvismaren-och-oset-5maj/


 

Foto: Nils Hultman 

 

 

 

 

 

 



Ölandsresan 2019 

Ett 20 tal medlemmar drog till Öland under Kristi himmelsfärdshelgen. 

Det blev en ”himla” bra resa med trevlig samvaro, fint väder och bra fågelskådning. Totalt 

noterades 148 olika fågelarter. Vid fyrträdgården observerades bl. a. Nattskärra och i Lunden 

sågs Halsbandsflugsnappare fint samt Sommargylling hördes. Många nya kryss blev det.. 

 

Delar av gruppen vid Ottenby Foto: Nils Hultman 

 

Mellersta Lunden, på spaning efter Sommargylling. Foto: Leena Sander 



 

 

Nattskärra: Nils Hultman 

 

 

Halsbandsflugsnappare: Nils Hultman  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Björskogsnäs avslutning 

Den 19/9-2019 samlades medlemmar som medverkat och hjälpt till med sommarens kafé-

verksamhet vid Björskogsnäs. Kaféet har varit välbesökt med mycket nöjda gäster. 730 

personer har fikat vilket gör ett snitt på 19 besökare per dag. Som mest hade vi 81 besökare 

samma dag. 

Kvällen var trevlig och fika med smörgåstårta smakade förträffligt!  

Ett jättestort TACK till alla som hjälpt till under sommaren 2019! 



 

 

 

Tack till alla för en bra sommar! 

 

Inventering av Backsvalans boplatser. 22/9-2019 

Flera medlemmar åkte runt och inventerade ev. lämpliga häckningsplatser för backsvala!  

Detta med anledning av den kommande rikstäckande backsvale-inventering år 2020-2021. 

Vi skall nu fundera på hur vi kan restaurera dessa till lämpliga boplatser.   



 
Här är en av några lämpliga platser som vi hittade.  

 

 Kamptjärnsbrännan 29/9 

En härlig utflykt i riktig gammelskog! 

 

Fågelskådningens Dag 

Björskogsnäs 5 oktober. 25 personer njöt av en fantastisk förmiddag 

Vi skådade bl.a. två havsörnar samt fjällvråk. Totalt 28 arter såg vi.  



Hammartornet renoveras 

Föreningens duktiga arbetsgrupp jobbar vidare med Hammartornet. 

Det kommer att bli väldigt bra!  

 

Renoveringen framskrider..  

 

Tallbit skådas på många platser i kommunen. 



 

Nils Hultman plåtade denna fina hane i Hällefors 

 

Fina fågel/naturbilder visades 11 november 

Torbjörn Arvidsson bjöd på ett uppskattat bildföredrag med mycket fina fågelbilder och ett 

och annat från vår svenska natur året runt. 

36 personer gästade denna trevliga afton. Tack Torbjörn! 

 

 


