
  
Säbysjön  lördag 30 aug 
Följ med till syduppländska Säbysjön med intressanta relativt nyrestaurerade strandängar.  
Den ligger strax ost om Jakobsberg och är en allsidig lokal med fina områden för både vadare, änder, 
tättingar och rovfåglar.   
Anmälan till Tommy Eriksson, tel 070-6318990, 08-760 77 15 
Samling vid Trefaldighetskyrkan kl.06:00 
Pris: 70kr 
 
 
Hågadalen  lördag 6 sept 
Första höstfåglarna börjar dyka upp.Tättingar, bl.a sångare, buskskvättor och enstaka blåhakar rastar 
,piplärkor och ärlor sträcker förbi, nötkråkor provianterar och en del rovfåglar passerar i dalen.    
Ledare: Jan-Eric Rönnqvist, tel.018-509879 
Samling: Björns Hög kl.07:00 
Ingen anmälan eller kostnad 
 
 
Ledskärsområdet  söndag 7 sept  
Vadare, dvärgmåsar, skräntärnor och rastande simandflockar håller till i viken. Med lite tur hittas nån 
rastande videsparv i snåren och kanske en spännande piplärka på strandängarna. Även bra tid för 
sträckande rovfåglar. 
Anmälan till Per Johan Ulfendahl, 018-321152 
Samling vid Trefaldighetskyrkan kl.06:00 
Pris: 80kr 
 
Lövstaslätten  lördag 13 sept  
Ett bra område för att observera sträckande rovfåglar som kärrhökar, vråkar, hökar och falkar. 
Vipor och ljungpipare i större antal håller till på fälten och lappsparv rastar regelbundet på 
stubbåkrarna.     
Anmälan till Fredrik Litsgård, tel.070-288 93 82    
Samling vid Trefaldighetskyrkan kl.08:00, eller anslut när ni vill på lokalen. Ingen kostnad. 
 
 
Rönnskärs udde  söndag 14 sept 
Sköna flockar med sträckande simänder. Chans på labbar och vadare. Rovfåglar sträcker in från 
Åland. Det kan finnas gott om småfåglar i buskagen. 
Anmälan till Gunnar Ehrenroth, tel. 018-261226 
Samling vid Trefaldighetskyrkan kl.05:00.  
Pris 80 kronor  
 
 
Hjälstaviken  lördag 20 sept   
Gäss och änder dominerar i antal. Många vadare springer omkring på dybankarna och 
rovfågelsträcket är igång. Vid fint väder kan tranor sträcka förbi i tusental.  
Anmälan till Pekka Westin, tel. 0171-463039 
Samling vid Trefaldighetskyrkan kl.07:30 
Pris 40kr 
 
 
 
Örskär - med övernattning  lör 27 - sön 28 sept  
Möjligheternas ö ! Skåda sjöfågelsträck vid fyrplatsen, spana på rastande vadare på skären i sydost, 
leta efter taigasångare och annat i dungar och strandsnår eller kanske gå upp i fyren för att se på 
utsikten och sträckande rovfåglar. 
Anmälan senast 20/9 till Lars Lundstedt 0705-24 01 78 
Begränsat deltagarantal. Vi har 12platser på vandrarhemmet. 
Pris: Vandrarhem+båt ca250kr(bränslekostnad tillkommer). 
 
 



 
Björn  söndag 5 okt 
En superintressant liten ö utanför hållnäshalvön i norduppland. Sena arktiska vadare födosöker på 
skären, sjöfågelflockar sträcker söderut och måsfåglar mobbas av förbipasserande labbar.  
Bland mängderna av rastande kungsfåglar hoppas vi hitta kungsfågelsångare eller andra guldkorn.  
Anmälan till Weine Erlandsson, tel.018-404353. Mer info om samlingstid m.m vid anmälan. 
Pris: ca200kr(båt+bilbränsle) 
 
 
Skatudden  söndag 12 okt  
Bra sträcktider för lommar, dykänder och kanske prutgäss. Korsnäbbar och andra finkar drar omkring 
och kråkflockar strömmar in från Åland.  
Anmälan till Gunnar Ehrenroth, tel. 018-261226 
Samling vid Trefaldighetskyrkan kl.05:30 
Pris: 80kr 
  
Kärven - Hosjön  söndag 26 okt  
Några salskrakar fiskar i sjön och bland de rastande dykänderna hittas en bergand. En blå kärrhök 
jagar i vasskanten, havsörnar passerar regelbundet och varfågeln spanar från en busktopp.  
Anmälan till Tomas Kjelsson, tel.0174-24168  
Samling vid Trefaldighetskyrkan kl.07:30 
Pris: 50kr 
  
 
Inneträff:  
 
Etiopien - exklusivt skådarland ons 5 nov 
  
Med över 850 olika fågelarter observerade, varav ca 30 endemer, börjar man kanske ana detta lands 
rikedom. Här finns ett stort antal varierande biotoper, allt från det varma Rift Valley, fuktiga regnskogar 
och torra savanner till höga bergsplatåer på över 4000 m höjd. Håkan Pohlstrand som vuxit upp i 
landet och leder ett flertal resor dit, bl a AVI-faunas, tar oss med på en spännande färd genom landet. 
Upptäck ett nytt land där fågelendemerna Ruspoli´s Turaco och Stresemans Bushcrow samsas med 
däggdjursrariteter som lejonapor och de vackra etiopiska vargarna. 
  
Plats: Studiefrämjandet, Portalgatan 2, kl.19:00 
Pris: 20kr 


