Vårprogram 2018
Varmt välkommen till NOF:s aktiviteter under
februari - juni! 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.

Observera att programpunkter kan läggas till
under året! Håll utkik på vår hemsida:
www.nof.nu.

Torsdag - söndag 25 - 28 januari
Vinterfåglar inpå knuten
"Vinterfåglar Inpå Knuten" är SOF/BirdLife
Sveriges största enskilda evenemang. Den sista
helgen i januari räknas fåglar vid fågelborden
runt om i landet. Helgen är förlängd med torsdag
och fredag för att också förskolor och
skolklasser ska kunna delta.
Mer info kommer på www.sofnet.org. Där
framgår också hur du rapporterar.

Tisdag 6 februari
Bland örnar, falkar och ugglor i Norrbotten
Berättarcafé med Berth-Ove Lindström i
Smedsgården, Smedsbyn, i samarbete med
Smedsbyns byautvecklingsförening.
Tid: 19.00

Måndag 12 februari
Thomas Öberg - Arktiska upplevelser

Vi följer upp förra vinterns uppskattade och
välbesökta tillfälle då Thomas berättade om
fågel-upplevelser på Antarktis. Denna gång
vänder vi blickar norrut, med strandhugg på
Svalbard och Grönland. Thomas Öberg är en
välbekant radioröst med naturreportage från när
och fjärran.
Tid och plats: Kl 19:00, Vetenskapens Hus,
Luleå
Kontakt: Jan-Olov Johansson, 070-619 22 31.

Lördag 24 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 och anmälan till laget
Pigtittarna: Thore Alm, 0923-145 22, 070-252
2367. Samling vid Kalix kyrka, parkeringen, kl
09:00.
Kiruna: Kontaktperson och anmälan till laget
Lappmesarna: Barbro Hermansson, 070-527 91
16, 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 före på NOF:s hemsida, då vi vet när
skjutfältet är öppet för allmänheten.
Kontaktperson: Jan Andersson, 073-024 20 79

Lördag 17 mars
NOF:s årsmöte 2018
NOFs årsmöte hålls i år i Luleå. Åke Aronson,
Gällivare, kommer och berättar om Laponias
skogar. NOF bjuder på fika.
Årsmötesprogram:

-

Öppet planeringsmöte för Haparanda
Sandskär fågelstation
Årsmötesförhandlingar
Gemensamt fika (kostnadsfritt)
Föredrag – Laponia (Åke Aronsson)

Tid och plats: Studiefrämjandets lokal,
Kyrkogatan 2, kl 14.00.
Kontaktperson: Inger Brännström, tel 070-383
11 99.

Fredag 20 april
Knipa, vipa och lärka, Kalix (I)
Vårfågelskådning. Samling kl 15:30 vid Kalix
kyrka.
Kontaktperson: Thore Alm, 0923-145 22,
070-252 2367.

Lördag 21 april
Vårfågelexkursion, Kaalasluspa (II)

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
få se förutom änder och sångsvanar även
snösparv, tofsvipa, ringtrast, kungsfågel,
gärdsmyg och varfågel. Ta med matsäck.
Tid och plats: Samling kl 08.00 Stadshusets
parkering, Kiruna.
Kontaktperson: Urban Jacobs tel 0980-803 56,
704 09 email: urban.jacobs@kommun.kiruna.se

April – maj
Strandskatornas vårfågeldag, Alvik (I)
Kom och hälsa vårfåglarna välkomna tillbaka
tillsammans med Strandskatorna! Vi träffas som
vanligt vid Alviksgården. Datum och tid bestäms
längre fram, håll koll på Strandskatornas
hemsida strandskatorna.pa.natet.se!
Kontaktperson: Elsa Rensfeldt, 070-640 7 505,
islande-er@hotmail.com

Onsdagar i maj kl 19.00
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
trevligt att följa. Kanske har vi tur att även få se
fjällpipare och gråhäger.
Kontaktpersoner:
9 maj Lars Jonsson tel 0980-80804, 070-217 03
89 email: lars.jonsson@outlook.com
16 maj Björn Erlandsson tel 070-566 87 69 email:
ursamajor@hotmail.se
23 maj Barbro Hermansson tel 070-527 91 16
email: barbro.hermansson@comhem.se
30 maj Linda Andersson tel 070-268 94 88 email:
lindamaria@hotmail.se

Tisdag 15 maj
Stadsnära kvällsskådning (I)
Välkommen att följa med på en kvällsvandring
runt Mjölkuddstjärnen (1,3 km). Vi möts kl

18.30 vid gömslet bakom Scandic hotell. Tag
gärna med kikare.
Kontaktperson: Tord Gustafsson, 070-516 65
65.

Fredag 18 maj
Majfåglar, Kalix (I)
Samling kl 15:30 vid Gammelgårdens skola.
Kontaktperson: Thore Alm, 0923-145 22,
070-252 23 67.

Lördag 19 maj
Masugnsbyn (II)
I Masugnsbyn börjar vi med ett besök i Roberts
Beredskapsmuseum
(Folkhemmet
under
beredskapstiden) och hantverksbutik. Därefter
gör vi en exkursion i Naturreservatet Kanjon, en
av Europas största kursudalar där vi hoppas få se
några rovfåglar, lappmes, gärdsmyg och
järnsparv. Vi besöker även området kring
Stormyren som också är ett Naturreservat. Här
kan vi förutom rastande vadare få se trana,
enkelbeckasin, sädgås och förhoppningsvis
också grågås. Ta med matsäck för hela dagen.
Tid och plats: Samling kl 08.00 på Stadshusets
parkering, Kiruna.
Kontaktperson: Robert Flygare, 070-601 91 13,
robertflygare@hotmail.com

Söndag 20 maj
Skådning i härliga Gammelstadsviken (I-II)
Biologiska mångfaldens dag
Vårfågelmorgon vid Gammelstadsviken. Guidad
promenad till fågeltornet från parkeringen vid
Haparandavägen (1.7 km tillgänglighetsanpassad
led) kl 08.00 eller från P-platsen vid Notvikens
station (ca 2,5 km, delvis spångad 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 vid
promenaden från Notviken då det kan vara lite
blött på sina ställen.
Samarrangemang med Naturskyddsföreningen
som passar på att fira ”Biologiska mångfaldens
dag” med en del aktiviteter i Gammelstadsviken.
Kontaktperson: Tord Gustafsson, 070-516 65

65.

Måndag 21 maj
Rovfågelexkursion, Kiruna (II)
Vi gör en kvällstur mot Vistas/ Alemus Kattar/
Lulemus kattar och hoppas få se några rovfåglar.
Spaning från nära vägen men förbered dig även
på en kort vandring. Ta med rejält kvällsfika.
Möjlighet till grillning.
Tid och plats: Samling kl 18.00 på Stadshusets
parkering, Kiruna.
Kontaktperson: Åke Flygare, 070-263 48 99,
akeflyg@arktishalsan.se

Torsdag 24 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 18.00 Stadshusets
parkering, Kiruna.
Kontaktperson: Sara Sand tel 070-346 16 33
email: sarasand@telia.com

Lördag 26 – söndag 27 maj
Vasikkavuoma (I)
Vi besöker Vasikkavuoma som är ett naturreservat
i Pajala kommun. Naturreservatet ligger längs ån
Vasikkajoki vid Erkheikki och består av en
slåttermyr, troligen den största sammanhängande
slåttermyren i Norden idag. Noterade arter från
myren är bland annat storspov, enkelbeckasin,
grönbena, trana, sädgås och sångsvan.
Övernattning. Anmäl dig för att delta!
Kontaktperson: Åke Flygare, 070-263 48 99,
akeflyg@arktishalsan.se

Måndag 28 maj
LKAB:s dammar, Kiruna (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 18.00 framför

LKAB:s kontor, Kiruna, därifrån buss avgår.
Kontaktperson: Lotta Nygård, 073- 091 92 52,
masklotta@hotmail.com

Lördag 2 juni
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: Linda Andersson tel
070-268 94 88 email: lindamaria@hotmail.se

Lördag 2 juni
24-timmarsskådning, Fågeldygnet (II)
Dags för årets 24-timmarsskådning! Denna
aktivitet körs i år för 15’e gången i Vuollerim,
11’e gången i Glommersträsk samt 3’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. Mats
Karström,
0976-101
20,
mats.karstrom@naturskyddsforeningen.s
e
Glommersträsk: Tornet, Västra träsket.
Stefan Holmberg, 070-672 87 98.
stefan@aborrtrask.se
Luleå:
Tornet,
Gammelstadsviken.
Hanna Isaksson, 070-202 19 38,
hannal.isaksson@telia.com

