Vår/sommarprogram 2019
Varmt välkommen till NOF:s aktiviteter under
februari - 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.

Onsdagar i april och maj
10 april, 17 april, 24 april, 1 maj, 8 maj och
15 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.
Kontaktpersoner: Mats Karström 0976-101 20
och Lars-Göran Hedberg.

Lördag 13 april
Observera att programpunkter kan läggas till under året! Håll utkik på vår hemsida: www.nof.nu.

Lördag 16 mars
Årsmöte
NOFs årsmöte hålls i år i Boden. NOF bjuder på
fika.
Årsmötesprogram:

-

Öppet planeringsmöte för Haparanda
Sandskär fågelstation (start kl 10.00)
Årsmötesförhandlingar
Gemensamt fika (kostnadsfritt)
Karin Thorell visar fågelbilder.

Tid och plats: Buddbygården, Boden, kl 14.00.
Kontaktperson: Inger Brännström, 070-383 11
99.

Fredag 5 april
Lyssna på ugglor (I)
Samling kyrkans parkeringsplats kl 19.30. Vi
kommer med bil transportera oss till olika lokaler – samåkning. Medtag fika
Kontaktperson: Christer Nilsson 0923-101 06.
Arrangeras av Kalix Naturskyddsföreningen

Vårfågelexkursion Kaalasluspa (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.
Ta med matsäck.
Samling kl 08.00 OK/Q8 Österleden, Kiruna.
Kontaktperson: Eva Britt Lindberg, 070-581 45
20, mail: eva-britt@kirunahalsan.se och Roland
Strålberg, 070-581 45 21.

Lördag 13 april
Knipa, vipa och lärka Kalix (l)
Vårfågelskådning. Samling kl 08.00 vid p-platsen Kalix kyrka.
Kontaktperson: Thore Alm 070-252 23 67 eller
Birgitta Landberg 070-604 09 03.

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.
Kontaktperson: Elsa Rensfeldt, 070-640 75 05,
mail: islande-er@hotmail.com

fika!
Kontaktperson: Tord Gustafsson, 070-516 65 65

Lördag 4 maj
Fågelskådning i soluppgången (II)
(Fågelträsket) samling vid Kalix Maskiner (Hugo
Jakobsson) kl 04.00. Detta är en fysisk krävande
utflykt. Medtag kikare, stövlar och fika.
Kontaktperson: Christer Nilsson 0923-101 06.
Arrangeras av Kalix Naturskyddsförening

Måndag 29 april (prel.)

Söndag 5 maj

Vetenskapens hus i Luleå
Föreläsning av Berth-Ove Lindström om inventeringar gjorda av jakt- och pilgrimsfalkars förekomst och häckningar i Gällivare- och Kirunafjällen. OBS tid och plats är preliminära och kan ändras. När plats och tid är bokade kommer det att
läggas ut på NOFs hemsida och facebookgruppen
”Norrbottens fåglar”.

Fågelskådning dagtid (II)
(Fågelträsket) samling vid Kalix Maskiner (Hugo
Jakobsson) kl 08.00. Detta är en fysiskt krävande
utflykt. Medtag kikare, stövlar och fika.
Kontaktperson: Christer Nilsson 0923-101 06.
Arrangeras av Kalix Naturskyddsförening

Fredag 10 maj
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:
8 maj Lars Jonsson 0980-80804, 070-217 03 89
mail: lars.jonsson@outlook.com
15 maj Björn Erlandsson 070-566 87 69
mail: ursamajor@hotmail.se
22 maj Anders Lundkvist tel 070-582 63 36,
mail: anders.lundkvist@kiruna.nu
29 maj Linda Bäckström tel 070-268 94 88
mail: lindamaria@hotmail.se

Söndag 5 maj
Nyinvigning av Svartskatatornet kl 09.00 (I)
Välkommen till det nyrustade Svartskatatornet.
Invigning sker av förre kommunalrådet Karl Petersen. Tornet ligger på Ö sidan om vägen mellan
Ersnäs och Mörön. Skylt och spångad stig från Pplats vid vägen. Det kommer att vara bemannat
mellan kl 07.00-10.00. Välkomna till en fågelmorgon med massor av svanar och gäss! Medtag

Svala, kärrhök och flugsnappare (I)
Samling vid Gammelgårdens skola kl 16.00.
Kontaktperson Thore Alm, 070-252 23 67 eller
Birgitta Landberg 070-604 09 03.

Söndag 12 maj
Fågelmorgon vid Persöfjärden (I)
Idag går färden till Fågeltornet vid Smedsbyfjärden. Leden till tornet rustades ifjol upp 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 65 65

Lördag 18 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 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. Samling kl 08.00 OK/Q8 Österleden,
Kiruna.
Kontaktperson: Robert Flygare 070-601 9113
mail: robertflygare@hotmail.com

Söndag 19 maj
Skådning i härliga Gammelstadsviken (I-II)
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.
Kontaktperson: Jan-Olov Johansson 070-655 33
15.

Måndag 20 maj
Rovfågelexkursion (ll)
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. Samling kl 18.00 OK/Q8
Kiruna.
Kontaktperson: Åke Flygare 070-263 48 99
mail: akeflyg@arktishalsan.se

Lördag eller söndag i mitten av
maj
Rundvandring kring Storavan, Boden (I) och
Enklare utflykter i Bodenområdet (l)
Bodens Naturskyddsförening planerar aktiviteter
som annonseras ut på deras facebookgrupp: Naturskyddsföreningen i Boden, hemsida: www.boden.snf.se och instagram: naturskyddsföreningen_boden en vecka innan.
Kontaktperson: Lars Sundberg tel 070-593 10
42.

Torsdag 23 maj
Kaalasluspa (l)
Under den här kvällsexkursionen har vi chans att
få se salskrake, silvertärna, bergand, storlom och
spelande brushanar. 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.

Måndag 27 maj
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. Vi
har chans att få se alfågel, kärrsnäppa, myrsnäppa,
större strandpipare, svärta och sjöorre. Förra året
hade vi turen att även få se både brunand och
skedand. Samling kl 18.00 framför LKAB:s kontor, Kiruna, därifrån avgår buss.
Kontaktperson: Lotta Nygård 073-091 9252,
mail: masklotta@hotmail.com

Lördag 1 juni
24-timmarsskådning, Fågeldygnet (II)
Dags för årets 24-timmarsskådning! Denna aktivitet körs i år för 16’e gången i Vuollerim, 12’e
gången i Glommersträsk samt 4’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, mail: mats.karstrom@naturskyddsforeningen.se,
samarrangemang med Vattenfall som bjuder på
festmiddag vid eldplatsen.
- Glommersträsk: Tornet, Västra träsket. Stefan Holmberg, 070-672 87 98. mail: stefan@aborrtrask.se
- Luleå: Tornet, Gammelstadsviken. Hanna
Isaksson, 070-202 19 38, mail: hannal.isaksson@telia.com

Torsdag 6 juni
Stordalen
Vi besöker Stordalens naturreservat som även är
ett Natura 2000-skyddsområde och där Polarforskningsinstitutet bedriver Klimat- och Vegetationsforskning. Ett fågelrikt myrmarksområde
med småsjöar som kan bjuda på bergand, brushane, småspov och fjällabb. Vår stora förhoppning är att få se en rödstrupig piplärka. Ta med
matsäck. Samling kl 07.00 OK/Q8, Österleden
Kiruna.
Kontaktperson: Agneta Haapasaari, tel 073-032
8485 mail: agnetahaapasaari@gmail.com

Torsdag-söndag 13 - 16 juni
Häckfågelinventering på Haparanda Sandskär (II)
Under detta förlängda veckoslut gör vi den årliga
inventeringen av öns häckfåglar. Vi kommer som
vanligt att både inventera fåglar, skåda och umgås. Både erfarna skådare och nybörjare är välkomna. Inkvartering i stuga. Preliminär utresa
från Staffansviken på torsdag kl 18.00 och hemresa söndag eftermiddag. Med hänsyn till väder
och vind avgör vår skeppare när säker båtfärd kan
ske.
Anmälan sker via mail eller telefon till kontaktpersonen. För att delta i denna exkursion krävs
medlemskap i NOF, erlagd medlemsavgift skall
finnas registrerad senast 30 april.
Kostnad 700 kr/person (inkluderar transport och
logi). Ta chansen till en prisvärd Sandskärsexkursion.
Kontaktperson: Lena Stenman, 070-667 00 18,
mail: lena.stenman@hotmail.com.

Söndag 4 augusti
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 med badkläder om vädret är sådant!
Du anmäler dig direkt till rederiet på telefon
0920-120 84 eller på www.laponia.se. Fri avbokning en vecka innan resan. Båten brukar avgå kl
08.00 och vara åter i Norra Hamnen kl 17.00.
Priset är 780 kr för vuxen. 350 kr för barn och då
ingår fika på utresan samt lunchbuffé på hemresan. Betalas ombord på båten direkt till rederiet.
Kontaktperson för NOF: Krister Jakobsson,
076-797 37 84.

Helgen 5 - 6 oktober
EuroBirdwatch 2019
Helgen 5 - 6 oktober genomförs EuroBirdwatch
för 26:e gången. Fantastiska 78 miljoner fågelindivider har rapports under dessa år och på olika
sätt har 1,1 miljoner människor deltagit! Otroliga
siffror och allt för att rikta uppmärksamheten på
fåglarnas flyttning och deras behov av bestående
rastplatser och övervintringsområden.
Vårt svenska Artportalen (fd. Svalan), har genom
åren hjälpt oss i BirdLife Sverige att snabbt och
effektivt kunna återrapportera till det land som
sammanställer.
Passa att dra ditt strå till stacken antingen genom
att delta i någon aktivitet som arrangeras av NOF
eller bara genom att ge dig ut och skåda på egen
hand med eller utan skådarkompisar. Aktiviteter
annonseras på www.nof.nu under hösten. Rapportera sedan så mycket du kan till Artportalen men
gör det senast 17:00 på söndag kväll.

