Vår/sommarprogram2020
Varmt välkommen till NOF:s aktiviteter under
april - augusti! Aktiviteterna är kulturaktiviteter i
samarbete med Studiefrämjandet.
För att underlätta din planering har vi varudeklarerat exkursionerna:

-

-

I - För nybörjare och familjer. Vi
färdas i bil och går sällan någon
längre sträcka
II - För den något mer inbitne. Här
kan det bli någon längre promenad,
även utanför vägar och stigar.

Vid bilexkursioner rekommenderar vi samåkning
och att varje passagerare betalar 6 kr per mil till
bilföraren.
Observera att programpunkter kan läggas till
under året! Håll utkik på vår hemsida:
www.nof.nu.

Tisdagar 14, 21, 28 april, 5 och
12 maj
Fågelutflykter runt Vuollerim (l)
Äntligen är det dags att följa vårfåglarnas ankomst runt Vuollerim. Kikare och fågelböcker
lånas ut. Samling 18.00 vid Folkets hus i Vuollerim för samåkning.
Kontaktperson: Mats Karström 0976-10120 och
LarsGöran Hedberg.

Fredag 24 april.
Knipa, vipa och lärka Kalix (l)
Vårfågelskådning. Samling kl 16.00 vid Kalix
kyrka.
Kontaktperson: Birgitta Landberg 070-604 09
03 och Thore Alm 070-252 23 67.

Tisdag 28 april
Lördag 4 april
VårfågelexkursionKaalasluspa (ll)
Kaalasluspa är en av Kirunas klassiska fågellokaler. Här håller strömstararna till hela vintern. På
våren är detta en av de platser där änder och
sångsvanar först hittar öppet vatten. Kalixälven
utgör en naturlig led för flyttfåglarna. Vi skidar
nedströms Kalixälven och hoppas få se förutom
änder och sångsvanar även snösparv, tofsvipa,
ringtrast, kungsfågel, gärdsmyg och varfågel.
Sedan januari har en smådopping gjort sällskap
med övervintrande knipor, vi hoppas att rariteten
finns kvar. Ta med matsäck.
Samling kl 08.00 OK/Q8 Österleden, Kiruna.
Kontaktperson: Eva Britt Lindberg, 070-581
4520, mail:eva-britt@kirunahalsan.se

Kaalasluspa (l)
Under den här kvällsexkursionen har vi chans att
få se ringtrast, skärpiplärka, skogssnäppa,
salskrake och storlom. Ta med kvällsfika, det
finns möjlighet att grilla. Samling kl 18.00
OK/Q8, Österleden Kiruna.
Kontaktperson: Sara Sand 070-346 1633 mail:
sarasand@telia.com
Samarrangemang med SNF i Kiruna.

April - maj
Strandskatornas vårfågeldag, Alvik (I)
Kom och hälsa vårfåglarna välkomna tillbaka
tillsammans med Strandskatorna! Här delas också
Strandskatornas stipendium ”Strandkärven” ut.
Vi träffas som vanligt vid Alviksgården. Datum
och tid bestäms längre fram, håll koll på Strandskatornas hemsida www.strandskatorna.se och på

facebook.
Kontaktperson: Elsa Rensfeldt, 070-640 7505,
mail: rensfeldtelsa@gmail.com.

Samling kl 09.00 vid Kalix kyrka.
Kontaktperson: Birgitta Landberg 070-604 09
03 och Thore Alm 070-252 23 67.

Söndag3 maj

Söndag 17 maj

Vårfågelskådning från Svartskatatornet (I)
Välkommen till det nyrustade Svartskatatornet.
Tornet ligger på Ö sidan om vägen mellan Ersnäs
och Mörön 3 km från E4-korsningen i Ersnäs.Skylt och spångad stig från P-plats vid vägen.
Det kommer att vara bemannat mellan kl
07.00-10.00. Om du vill samåka från Luleå så
kom till parkeringen vid Södra hamnplan kl.
06.30. Välkomna till en fågelmorgon med massor
av svanar och gäss! Ta med fika!
Kontaktperson:Gunnar Thingvall, 070-290 01
37.

Fågelmorgon vid Persöfjärden (I)
Idag går färden till Fågeltornet på Närmastören.
Leden till tornet rustades upp2018 av Smedsbyns
byautvecklingsförening. Medtag fika!
Samling vid Smedsbyns byagård kl 08.00 för
gemensam avfärd till starten för vandringen.
Samarrangemang med Byautvecklingsföreningen
som också bjuder på kaffe.
Kontaktperson:Tord Gustafsson, 070-516 6565

Söndag 24maj

Fågelvandringar i Kiruna (I)
Vi möter vårfåglarna runt Ala- och Yli Lombolosjöarna. Yli Lompolo står inför en stor omvandling i och med stadsflytten. Den nya vattennivån i sjön kommer att påverka fågelbeståndet,
några häckande arter flyttar förhoppningsvis till
Ala Lompolo men vilka nya arter hittar till området?
Kontaktpersoner:
6 maj Lars Jonsson 0980-80804, 070-217 03 89
mail: lars.jonsson@outlook.com
13 maj Björn Erlandsson 070-566 87 69
mail: ursamajor@hotmail.se
27 maj Linda Bäckström tel 070-268 94 88
mail: lindamaria@hotmail.se

Skådning i härliga Gammelstadsviken (I-II)
Vårfågelmorgon vid Gammelstadsviken. Guidad
promenad till fågeltornet från parkeringen vid
Haparandavägen (1.7km tillgänglighetsanpassad
led) kl 08.00.
Det går också bra att ansluta vid fågeltornet som
är bemannat fram till kl 12.00. NOF bjuder på
korv vid grillplatsen nedanför fågeltornet.
Kängor eller stövlar rekommenderas då det kan
vara lite blött på sina ställen.
Natursnokarna finns på plats och snokar vattenkryp. Kom och ta ”Naturfalken”, ett slags simborgarmärke för artkunskap.
Samarrangemang med Naturskyddsföreningen
och Natursnokarna.
Kontaktperson:Jan-Olov Johansson 070-619
2231.

Måndag 11 maj

Måndag 25 maj

Kauppisenvuoma (l)
Myrmarksområdet Kauppisenvuoma är en bra
rastlokal för många fåglar bl a för tofsvipa,
ljungpipare, brushane och sädgås. Även grågås
och spetsbergsgås kan man få se där. Området
bjuder ofta på födosökande rovfåglar. Samling kl
18.00 OK/Q8, Österleden, Kiruna
Kontaktperson: Agneta Haapasaari tel 073-032
84 85 mail: agnetahaapasaari@gmail.com

LKAB:s dammar (l)
Vi har återigen fått möjlighet att besöka LKAB:s
dammsystem som är en rastlokal för många
flyttfåglar. Här rastar bland annat änder och vadare innan de ger sig i väg mot sina häckningslokaler. Förra året såg vi bl a fjällabb, småsnäppa,
kärrsnäppa, stjärtand och större strandpipare.
Tidigare har vi även där fått se alfågel, brunand
och skedand. Samlingkl 18.00 framför LKAB:s
kontor, Kiruna, därifrån avgår buss.
Kontaktperson: Roland Strålberg tel 070-581 45
21, mail: roland.0980.14545@telia.com.

Tre onsdagar i maj kl 19.00

Lördag 16 maj
Majfåglar Kalix (l)

Lördag 30 maj

Söndag 2 augusti

24-timmarsskådning, Fågeldygnet (II)
Dags för årets 24-timmarsskådning! Denna aktivitet körs i år för 17:e gången i Vuollerim,13:e
gången i Glommersträsksamt 5:e gången i Luleå i
samarbete med Strandskatorna. Kontakta din
kontaktperson och anmäl dig för ett tvåtimmarspass! Aktiviteten genomförs från kl 00:00 lördag
(fredag natt) till och med 00:00 söndag (lördag
natt).
Plats samt kontaktpersoner:
- Vuollerim: Tornet, Porsitjärnen. Anmäl helst
ditt intresse innan till Mats så vi kan planera
dygnet bättre. Kikare och fågelböcker finns
för utlåning och någon fågelkunnig person
finns i tornet hela dygnet. Mats Karström,0976-10120,mail:
mats.karstrom@naturskyddsforeningen.se,
Samarrangemang med Vattenfall som bjuder
på festmiddag vid eldplatsen.
- Glommersträsk: Tornet, Västra träsket. Stefan
Holmberg,
070-672
8798.mail:stefan@aborrtrask.se
- Luleå: Tornet, Gammelstadsviken. Inger
Brännström, 070-383 11 99, mail
inger.brannstrom@bredband.net.

Skvalpen och Sandgrönnorna (I)
Följ med på den traditionsenliga skärgårdsturen
med MS Laponia till Luleås ytterskärgård. Vid
denna tid brukar det vara en hel del vadare och
gäss ute på Skvalpen. Vi passerar också Norrbottens största tordmulekoloni med massor av
alkfåglar. Naturguide från rederiet och fågelguide
från NOF medföljer. Tag gärna med badkläder
om vädret är lämpligt.
Du anmäler dig direkt till rederiet på telefon
0920-120 84 eller på www.laponia.se. Fri avbokning en vecka innan resan. Båten avgår från
Norra hamnen kl 08.00 och beräknas vara åter i
Norra hamnen ca kl 16.00. Priset är 780 kr för
vuxen, 350 kr för barn och då ingår fika på utresan samt lunchbuffé på hemresan.
Kontaktperson för NOF: Krister Jakobsson,
076-797 37 84.

