Vår- och sommarprogrammet 2017
Varmt välkomna till NOF:s aktiviteter under februari – oktober 2017!
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.
III - För entusiasten som inte viker för lite strapatser. Sena timmar, långa vandringar
eller skidturer, vad gör man inte för det där speciella!

Aktiviteterna är kulturaktiviteter i samarbete med Studiefrämjandet. Se även NOF:s hemsida
www.nof.nu för nya aktiviteter som dyker upp under våren. Ibland dyker det upp spontana
möjligheter som inte planerades när programmet trycktes.
Tisdag 21 februari
Projekt Skräntärna (I)
Skräntärnan är världens största tärna som har sin nordligaste utbredning i Norrbottens
skärgård. Kom och lyssna på projektledaren Ulrik Lötbergs föredrag om skräntärnans biologi
och hoten mot denna art. Gratis fika! Vid mötet ges även info om läget inom projekt Guldkant
kring Gammelstadsviken. Ulrik kan också berätta mer om hackspettar och ugglor.
Tid och plats: Kl. 18:30 på Lillan i Luleå. Se annons i dagstidningen för närmare info.
Kontaktperson: Tord Gustafsson, tel 070-516 6565.
Lördag 25 februari
Vinterfågelracet (I – II)
Det blir åter dags att i vänskaplig anda tävla om hur många arter man i lag kan lyckas se under
en vinterdag. Reglerna i korthet:
-

Sätt ihop ett lag av ivriga race-are och hitta på ett bra lagnamn.
Bestäm om laget skall delta i miljöklassen – dvs. utan motorfordon till hjälp, eller i öppna
klassen.
Mät sträckan som färdats. Vid lika antal arter i öppna klassen vinner laget med kortaste
sträckan.
Räkna så många sedda/ hörda arter laget kan få ihop under dagen inom länets gränser mellan
kl. 08:00 och 15:00.
Laget skall utgöra en samlad grupp, dvs. det är inte OK att dela upp laget för att besöka fler
platser. Det räcker dock att en person i laget hört eller sett en art för att arten ska räknas med.
Artbestämda observationer räknas (t.ex. inga obestämda korsnäbbar)
Klamrade arter räknas inte.

Rapportmottagare: se information på NOF:s hemsida!
Kalix: Kontaktperson: Thore Alm, 0923-145 22, store.alm@hotmail.com
Kiruna: Kontaktperson och anmälan till laget Lappmesarna: Barbro Hermansson, 070-527
9116, barbro.hermansson@comhem.se
Ta med matsäck för dagen.
Övriga orter: Gå ihop med likasinnade och bilda ett lag!

Februari
Fågelmatningar, Bodens södra skjutfält (I)
Vi besöker fågelmatningslokaler i Boden på södra skjutfältet. Datum, tid och plats meddelas
ca 14 dagar innan på NOF:s hemsida, då vi vet när skjutfältet är öppet för allmänheten.
Kontaktperson: Jan Andersson, 073-024 2079
Tisdag 28 februari
Till Antarktis (I)
Följ med på en berättelse i ord och bild till Falklandsöarna, Sydgeorgien och Antarktis med
naturfotograf Thomas Öberg. En resa till pingviner, albatrosser, sjöelefanter, inlandsis och
isberg. Thomas är en ofta hörd naturskildrare i P1:s Naturmorgon.
Tid och plats: Kl. 19:00 i Vetenskapens Hus (gamla Posten) i Luleå.
Kontaktperson: Jan-Olov Johansson, 070-655 3315, jojlulea@gmail.com
Mars – maj
Fågelkurs Boden (I)
Fågelkurs i Naturskyddsföreningens regi med inomhusträffar samt exkursioner, kursledare
Lars Sundberg och Jan Andersson. Träffar 23 mars och 11 april samt exkursioner 23 april och
28 maj (Storhuvudet). Lars och Jan är bägge erfarna fågelskådare. För anmälan och
information och tid och lokal, kontakta Lars Sundberg.
Kontaktperson: Lars Sundberg 070-593 10 42.
Lördag 18 mars
Årsmöte samt öppet Sandskärsmöte (I)
Välkommen på NOF:s årsmöte som i år hålls i Buddbyn, Boden! Öppet planeringsmöte för
Haparanda Sandskär fågelstation startar kl 10:00. Årsmötet startar kl 14:00. Tuomo Ollila
kommer att hålla föredrag om naturvård och rovfåglar i finska Lappland, och föreningen
bjuder på fika.
Tid och plats: Kl. 10:00 planeringsmöte Sandskär, kl. 14:00 årsmöte. Lokal är Buddbygården
i Boden.
Fredag 21 april
Knipa, vipa, lärka (I)
Vår klassiska vårexkursion - och vi hoppas på många fler arter av nyanlända vårfåglar! Ta
gärna med fika, sittunderlag och kikare.
Tid och plats: Samling kl. 15:30 vid Gammelgårdens skola, Kalix.
Kontaktperson: Thore Alm store.alm@hotmail.com
Lördag 29 april
Exkursion till Kaalasluspa (I)
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 efter Kalixälven och
hoppas att få se, förutom änder och sångsvanar, även snösparv, tofsvipa, ringtrast, gärdsmyg
och varfågel. Ta med matsäck.
Tid och plats: Samling kl. 08:00 på Stadshusets parkering, Kiruna.
Kontaktperson: Åke Flygare 070-263 48 99, akeflyg@arktishalsan.se
April – maj
Strandskatornas Vårfågeldag, Alvik (I)
Vi hälsar vårfåglarna välkomna tillbaka vid Alviksgården enligt Strandskatornas tradition!
Exakt datum och tid bestäms längre fram och annonseras på Strandskatornas hemsida,
strandskatorna.panatet.se.
Kontaktperson: Elsa Rensfeldt, 070-6407505, islander-er@hotmail.com
Onsdagar i maj

Fågelvandringar i Kiruna (I)

Vi möter vårfåglarna runt Ala- och Yli Lombolosjöarna. Här kan vi se bland annat måsar,
tärnor, änder och vadare. De många svarthakedoppingarnas häckningsbestyr är det trevligt att
följa. Kanske har vi tur att även få se fjällpipare och gråhäger.
Kontaktpersoner samt datum:
10 maj Lars Jonsson tel 0980-80804, 070-217 03 89 email: lars.jonsson@outlook.com
17 maj Björn Erlandsson tel 070-566 87 69 email: ursamajor@hotmail.se
24 maj Barbro Hermansson tel 070-527 91 16 email: barbro.hermansson@comhem.se
31 maj Linda Andersson tel 070-268 94 88 email: lindamaria@hotmail.se
Måndag 15 maj
Kvällsexkursion Kaalasluspa (I)
Här har vi chans att få se salskrake, silvertärna, bergand, storlom och spelande brushanar.
Ta med kvällsfika, det finns möjlighet att grilla. Samarrangemang med SNF i Kiruna.
Tid och plats: Samling kl. 18:30 på Stadshusets parkering, Kiruna.
Kontaktperson: Urban Jacobs 0980-803 56, 0980-704 09 urban.jacobs@kommun.kiruna.se
Tisdag 16 maj
Kvällsvandring runt Mjölkuddstjärn, Luleå (I)
Följ med på en fågelvandring runt den lilla fågelsjön Mjölkuddstjärn. Här kan vi på närhåll
studera skrattmåsens familjeliv, sothönsens bataljer och skäggdoppingarnas parningsdans.
Den 1,3 km långa vandringen runt sjön tar drygt en timme om vi går i lugnt tempo längs den
tillgänglighetsanpassade stigen. Om du har, så ta med en tubkikare.
Tid och plats: Kl. 18:30 startar vi vid gömslet nedanför Scandic hotell.
Kontaktperson: Tord Gustafsson, 070-516 65 65.
Fredag 19 maj
Majfåglar i Kalix (I)
Vårfåglar – får vi höra göken? Ta gärna med fika, sittunderlag och kikare.
Tid och plats: Samling kl. 15:30 vid Gammelgårdens skola, Kalix.
Kontaktperson: Thore Alm store.alm@hotmail.com
Söndag 21 maj
Exkursion till Sakkivuoma (II)
Möt myrmarksfåglarna runt Sakkivuoma just när de har anlänt till sina häckningsplatser. Vi
hoppas på spelande enkelbeckasin och brushanar. Andra arter som är vanliga i området är
bland annat småspov, svartsnäppa och rödbena. Ta med matsäck för en flera timmars lång
exkursion.
Tid och plats: Samling kl. 08:00 på Stadshusets parkering, Kiruna.
Kontaktperson: Åke Flygare 070-263 48 99, akeflyg@arktishalsan.se
Söndag 21 maj
Nyinvigning Gammelstadsviken (I)
Denna aktivitet är ett arrangemang inom projektet Guldkant kring Gammelstadsviken som nu
är inne på sitt sista år. Aktiviteten sker i samverkan mellan Luleå kommun, Länsstyrelsen,
SNF i Luleå och NOF. Nu är de nya lederna klara och fågeltornet är tillgänglighetsanpassat.
Guidade vandringar fram till tornet planeras ske från Notvikens station och från parkeringen
vid entrén från Haparandavägen. Korvgrillning och fika sker vid tornet där det också kommer
att finnas guider. En trevlig aktivitet för hela familjen! Mer information om tider m.m.
kommer att annonseras i dagstidningar samt på NOF:s hemsida.
Kontaktperson: Tord Gustafsson, 070- 516 65 65.
Tisdag 30 maj
LKAB:s dammar (I)
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. Vi har chans att få se alfågel, kärrsnäppa, större strandpipare, bergand,
svärta och sjöorre.
Tid och plats: Samling kl. 19:00 framför LKAB:s kontor, Kiruna, varifrån buss avgår.
Kontaktperson: Lotta Nygård 073- 091 92 52, masklotta@hotmail.com
Lördag 3 juni
24-timmarsskådning, Fågeldygnet (II)
Äntligen dags för årets 24-timmarsskådning! I Vuollerim kör vi denna spännande aktivitet för
14:e gången och i Glommersträsk blir det 10-årsjubileum. I Luleå är det andra gången
aktiviteten genomförs tillsammans med Strandskatorna. Kontakta din kontaktperson och
anmäl dig för ett tvåtimmarspass eller kom förbi och hälsa på under dygnet! Aktiviteten börjar
på lördagen 00.00 och slutar 24 timmar senare vid 24.00.
Tid, plats samt kontaktpersoner:
- Vuollerim: Tornet, Porsitjärnen. Mats Karström, 0976-101 20,
mats.karstrom@naturskyddsforeningen.se
- Glommersträsk: Tornet, Västra träsket. Stefan Holmberg, 070-672 8798,
stefan@aborrtrask.se
- Luleå: Tornet, Gammelstadsviken. Hanna Isaksson, 070-202 1938,
hannal.isaksson@telia.com
Tors – sön 15-18 juni Häckfågelinventering på Haparanda Sandskär (II)
Under denna långhelg i juni genomförs årets häckfågelinventering. Vi kommer som vanligt att
hinna med att både inventera fåglar, skåda och att umgås. Både erfarna skådare och nybörjare
är välkomna. Själva inventeringen genomförs under en del av tiden på Sandskär och är en
kombination av linje- och punktinventering. Avgift för resa och logi är 700 kr. Inbetalning av
avgiften ska göras till NOF:s pg-konto 433 17 33-8 senast 2 juni. Bindande anmälan görs till
Lena Stenman.
Kontaktperson: Lena Stenman, 070-667 00 18, lena.stenman@hotmail.com
Söndag 6 augusti
Tur till Sandgrynnorna-Skvalpen med MS Laponia (I)
Vi gör en tur till spännande Sandgrynnorna-Skvalpen och åker med M/S Laponia från norra
hamnen. Förutom vandring i vadarmarkerna på Skvalpen får vi även tillfälle att kolla in
tordmular och tobisgrisslor vid Grillklippan. Prisuppgifter fås och anmälan görs via Rederi
Laponias hemsida www.laponia.se/bokning, eller telefon 0920-120 84. Fri avbokning senast
en vecka före avgång. I biljettpriset ingår kryssning, kaffe och smörgås på vägen ut,
lunchbuffé med bordsdryck och kaffe under hemresan, guidning av Thomas Öberg och ev.
även en erfaren ornitolog från NOF.
Tid och plats: Avgång från teaterkajen i norra hamnen i Luleå kl. 08:00. Vi är åter kl. 16:00.
Kontaktperson: Tord Gustafsson, 070- 516 65 65
Lördag-Söndag 30 sept – 1 okt
Euro Birdwatch 2017 (I)
En årligen återkommande aktivitet! Följ med och få en titt på de sista kvardröjande
flyttfåglarna, och säsongens nystartade fågelmatningar. Samtidigt uppmanas alla som är ute
och fågelskådar att rapportera alla inräknade fågelindivider under helgen i Artportalen.
Tid och plats: Håll koll på NOF:s hemsida www.nof.nu för mer detaljer om platser där det
ordnas organiserade aktiviteter!
Vill du veta mer om NOF, ring 070 – 600 8080 eller skriv till Norrbottens
Ornitologiska förening, c/o Ulf Öhman, Kompanivägen 35, 974 44 Luleå.
Besök vår hemsida på: www.nof.nu för aktuell information och mycket annat.

