
 

Ur Verksamhetsberättelsen 2021 - Matningen i Karlbergsskogen 

Säsongen 2021/22 är det fjärde året HOF, med tillstånd av Köpings kommun, 
sätter upp en fågelmatning i Karlbergsskogen. Ansvariga för matningen är Daniel 
Brehmer och Mikke Brännström. Syftet med matningen och placeringen, vilken 
har varit densamma varje år, är att så många som möjligt ska kunna ha glädje 
av den. Samarbetet med Djurskyddet Mälartassen, som påbörjades förra 
säsongen, har fortsatt även denna säsong. Matningslistan blev fulltecknad och 
fördelning mellan föreningarna var lika. Det är HOF som står för all fågelmat och 
annat material. 

Precis som föregående säsonger har bemötandet när man är vid matningen bara 
varit positivt från allmänheten. Det verkar som om matningen, oavsett om man 
är intresserad av fåglar eller inte, har gått och blivit en liten mötesplats, där folk 
stannar upp för att titta till vad som händer vid matningen innan man fortsätter 
vidare. Det har blivit många intressanta och roliga möten med personer som 
ställer frågor, kommer dit för att fotografera eller bara njuta även stund i stillhet. 

Startskottet för årets matning gick den 26 september och det var 10 personer 
med vid uppsättningen. Nya svålplattor, en ny hållare till frömataren sattes upp 
och 2 fågelholkar med namnen Sara och Johan sattes upp vid matningen. 
Anledningen till detta var att Johan och hans företag hade skänkt ett större 
bidrag till HOF. Det sista som sattes upp var en informationsskylt med en 
fågelplansch över de vanligaste vinterfåglarna och information om själva 
matningen. 

Den 29 januari hade VOF förlagt sin programpunkt "vinterfåglar inpå knuten" till 
matningen i Karlbergsskogen. Då ska man räkna alla fåglarna vid matningen 
under två timmar. Mycket beroende av att vädret den här dagen var regnigt och 
blåsigt, så kom det inte så mycket folk till matningen. Det var 3 från VOF och 2 
från HOF som var med och räknade fåglar. Matningen fick beröm av 
representanterna från VOF som tyckte att matningen var bra placerad och 
välskött. 

Hittills har det observerats 20 arter; talgoxe, blåmes, nötväcka, större hackspett, 
domherre, entita, koltrast, svartmes, björktrast, nötskrika, grönfink, grönsiska, 
sparvhök, bergfink, talltita, tofsmes, tamduva, trädkrypare, bofink och ringduva. 

Säsongen slutar vecka 14 och då kommer matningen att plockas ned. 

Matningen har även blivit omnämnd i VOF:s tidskrift "Fåglar i Västmanland". 

Under senhösten har även en fågelmatning i Skinnskatteberg, vid Krabovägen, 
satts upp. Det är en gammal matning som nu Leif Edberg har ansvaret för och 
HOF sponsrar med fågelmat och en informationsskylt, som den i 
Karlbergsskogen. Trots att den inte varit i gång så länge har det hittills 
observerats hela 27 arter; talgoxe, blåmes, nötväcka, större hackspett, 
domherre, entita, koltrast, svartmes, björktrast, nötskrika, grönfink, grönsiska, 
sparvhök, stjärtmes, bergfink, talltita, tofsmes, trädkrypare, bofink, skata, 
kråka, kaja, taltrast, rödhake, gråspett, mindre korsnäbb och rödvingetrast. 

Mikke Brännström. 



Ur Verksamhetsberättelsen 2021 - Matningen Krabovägen Skinnskatteberg. 

Matningen finns utanför Skinnskattebergs samhälle. För att hitta dit svänger man 
av väg 233 som går genom Skinnskatteberg. Man tar av där det finns en 
vägvisare till ”Hembygdsgård” och åker den 2,1 km då finns matningen på 
vänster sida. Det finns en parkeringsplats för några bilar och så finns en 
anslagstavla för matningen. 

Matningen har funnits i många år och har skötts av Sören Björklind och Leif 
Edberg. Det har varit ganska talrikt med fågel hela tiden. Den ligger i ett område 
med mycket lövskog och området har Sveaskog gjort en skogsvårdsåtgärd som 
har prioriterat lövskog speciellt asp. 

Den här vintern har det varit 29 olika arter som har besökt matningen hittills. 
Gråspett och Stjärtmes har besökt matningen ganska regelbundet. Det är väldigt 
mycket Talgoxe och Blåmes hela vintern. I februari har det varit stora flockar av 
Bergfink, Grönsiska och Gråsiska. 

Artlista som har besökt matningen i vinter är; Nötskrika, Nötväcka, Talgoxe, 
Blåmes, Entita, Talltita, Större Hackspett, Bergfink, Koltrast, Bofink, Skata, 
Rödhake, Svartmes, Björktrast, Kaja, Grönfink, Rödvingetrast, Taltrast, Kråka, 
Stjärtmes, Gråspett, Sparvhök, Domherre, Trädkrypare, Tofsmes, Grönsiska, 
Korp, Gråsiska, och Mindre Korsnäbb 

Leif Edberg 

 


