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VÄLKOMMEN ÄLSKADE VÅR!

INGEN ANNAN ÅRSTID är väl så 
efterlängtad när den väl kommer 
som våren. Den kryper sig på, på 
ett så behagligt sätt, och hela luf-
ten, naturen och omgivningen 
fylls av förväntan. Det ena tecknet 
efter det andra bekräftar att den 
verkligen är på väg, är här! Med 
strandskator, stenskvättor och 
siltsaltande gransångare, citron-
fjärilar, blåsippor och yrvakna 
humlor. Visst känns det som att de 
alla undrar vad den här våren ska 
bjuda på? Vad har vi att se fram 
emot?  
    I det här numret kan vi läsa om 
flera arter som under vårvintern 
allt tydligare markerat sin närvaro 
i vårt närområde. Har vi kanske 
snart häckande glador i Göte-
borg? Svarthakade buskskvättor? 
Brandkronade kungsfåglar? De 
hade knappast överraskat som 
nyetablerade i regionen. 

En större sensation hade varit 
västkustens första häckning av 
blå kärrhök – läs om deras försök 
här, och vill man drömma sig 
ännu längre bort från den dags-
aktuella fågelfaunan så bjuder 
Reino på en lysande framtidsvi-
sion lite längre in i tidningen.  
Stig har mött två lovande unga 
skådare som har framtiden för sig 
– bröderna Ennerfelt, och Anette 
ger oss på ett pedagogiskt vis fjä-
derlektion nummer två. Och när 
vi är där ute för att insupa allt det 
nyanlända – tänk på vad Sand-
berg så fint förmedlar i sin text. 
Man måste tåla sig. Ha inte så 
brått, för snart är våren över och vi 
får vänta ett helt år på att få om-

svepas av 
den där 
bubblande 
förväntans-
fulla stäm-
ningen igen.
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Viktiga naturområden hotas  
JAG ÄR OROLIG. Nej, jag är förbannat orolig. Orolig över all förstörelse av 
värdefulla naturområden. Naturområden som borde vara skyddade 
enligt lagar och förordningar. Lagar och förordningar som de styrande 
har beslutat om. Beslut som de nu själva anser vara obekväma och ett 
hinder för utvecklingen. Nu hörs röster om att man ska förenkla eller 
till och med ta bort samrådsförfarandet inför nya exploateringar där 
vi som ideell förening har haft möjlighet att 
yttra oss. 

DETTA VILL DE STYRANDE ska gälla inte minst när 
det gäller byggandet av bostäder. "Vi måste 
bygga där människor vill bo", hör man från 
politiker, men det verkar bara gälla de män-
niskor som har en tillräckligt hög inkomst. 
För de innebär ju kassaklirr för kommunerna 
och då står sig naturvärdena slätt. 

ATT DET BEHÖVS FLER bostäder råder det inget 
tvivel om. Men det är framförallt billiga bo-
städer som saknas. Och billiga bostäder byg-
ger man inte strandnära eller i natursköna 
områden. Två grupper lyfts fram när det gäl-
ler behovet av billiga bostäder och det är ung-
domar och nyanlända flyktingar. 

Detta har de styrande som argument när de 
vill urholka den demokratiska ordning som fortfarande faktiskt gäller 
vid exploateringar. Att en begränsning eller ett borttagande av sam-
rådsförfarandet skulle göra bostäder billigare är tveksamt. Däremot 
skulle den ideella naturvården förlora möjligheten att stoppa eller åt-
minstone begränsa exploateringar i känsliga områden. 

DET ÄR INTE BARA vid bostadsbyggande som naturvården kommer i kon-
flikt med de styrande. Det gäller även vid olika vägprojekt där Tra-
fikverket sitter med full hand. De både planerar, bedömer, beslutar 
och bygger. Deras egenfinansierade studier av hur trafikbuller påver-
kar livet i naturmiljö stoppar de under mattan. 
Länsstyrelsen får givetvis säga sitt men de är duk-
tiga på att blunda. Och kommunerna applåderar. 
Mer pengar i kassan! Vi måste växa!! 

MEN GOF GER INTE upp oavsett om det gäller vägar, 
bostäder eller industrier. Vi fortsät-
ter att vara en nagel i ögat på de 
styrande. Vill du vara med?

ORDFÖRANDE: MORGAN JOHANSSON

MORGAN.JOHANSSON@GOF.NU

” Nu hörs rös-
ter om att 
man ska för-
enkla eller  
t o m ta bort 
samrådet 
inför nya ex-
ploateringar

Fåglar
PÅ              VÄSTKUSTEN
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  SKÅDARFEST MED BAKSMÄLLA      
Under februari månad sågs  
många fler lunnefåglar i Bo-
huslän än vad som är normalt 
för perioden. 

I lunnefåglarnas fall handlar 
det inte om att Bohusläns 
vackra klippor har en naturlig 
attraktionskraft på dessa fåglar 
utan snarare om att det är brist 
på föda i deras normala över-
vintringsområden utanför Nor-
ge. 

Från Rossö i norr till Tjörn i 
söder visar en snabb summe-
ring av rapporterna i Artporta-
len (med risk för viss dubbel-
räkning från Ramsviksom- 
rådet) att det under februari 
uppehöll sig 9 adulta, 16 unga 
och 8 ej åldersbestämda, alltså 
totalt 33 lunnefåglar utmed 
Bohuskusten. Under samma 
period rapporteras från Dan-
mark att över 30 lunnefåglar 
hittats döda på stränderna 
bara i Skagenområdet. Mör-
kertalet kan man ju bara spe-
kulera i. 

De senaste åren har larm-
rapporterna duggat tätt från 
häckningsområdena om att 
lunnefåglarna har svårt att få 
ut ungar och populationen av 
vår folkkära ”sjöpapegoja” för-
väntas störtdyka när de gamla 
fåglarna som nu misslyckas 
med häckningarna börjar åld-
ras och dö. Ur den aspekten 
kan det ses som anmärknings-
värt att ändå en såpass stor an-
del av de lunnefåglar som setts 
i Bohuslän under vintern är 
ungfåglar. 

Dock skall man ha i åtanke 
att det är just ungfåglar som är 
det normala att se i Bohuslän 
under vintern. De adulta fåg-
larna håller sig vanligtvis kvar 
betydligt närmare häckområ-
dena och ur den synvinkeln 
bör man nog snarare känna en 
större oro över årets nio adulta 
lunnefåglar, som i den bästa av 
världar inte alls borde varit 
här.

Lunnefåglarnas huvudsak-
liga föda är tobis och småsill 
som trivs i de näringsrika, kall-

la vattnen i norr. Orsakerna 
till födobristen kan ha många 
orsaker, men ett allt varmare 
hav förändrar drastiskt förut-
sättningarna för många orga-
nismer både i havet och på 
land, och det är inte otänkbart 

MÄNGDER  
AV LUNNE VID 
VÄSTKUSTEN

Uppskattningsvis 33 lun-
nefåglar höll till utanför 
Bohuskusten i februari.  

Sparvuggla. Bild: THOMAS BERNHARDSSON 

Sparvugglor  
inventerade  
Härryda kommun är den enda 
kommunen i Göteborgs rapport-
område som regelbundet har 
spelande sparvugglor. De flesta 
år brukar 1–3 exemplar höras 
men det kan finnas många fler 
som aldrig upptäckts. 

I vintras initierade Martin Oo-
men en inventering som riktade 
sig till alla intresserade och skulle 
genomföras mellan slutet av fe-
bruari och mitten av mars. Den an-

nonserades i Facebookgruppen 
Härrydaskådarna, där Martin också 

lade ut de tänkta inventeringsrut-
terna i ett schema i form av ett 
Google-dokument som alla intres-
serade kunde fylla i. Planen var att 
koncentrera sig på de lite större 
sammanhängande skogsmarkerna 
som fortfarande finns i kommu-
nen. För att inventeringen inte 
skulle bli för omfattande begränsa-
des den till områdena söder om 
riksväg 40. Inventeringsrutterna 
valdes så att de löper längs grusvä-
gar och tar ganska kort tid att full-
följa, vilket är viktigt eftersom 

Rivstart på våren 
med svarthakat 
och brandkronat 

Månadsskiftet mars/april 
brukar vara en bra tid att ge 
sig ut om man vill försöka 
hitta brandkronade kungs-
fåglar. I år har det varit guld-
läge för detta, där Halland i 
vanlig ordning har dragit 
det längsta strået med flest 
fynd, men även i Göteborgs 
rapportområde och i Bohus-
län har det gjorts flera fynd 
vilket inte hör till vanlighe-
terna. 

Som om inte det vore 
nog så har vi kunnat njuta av 
en smärre invasion av svart-
hakade buskskvättor, bland 
annat på Brudarebacken där 
en hane och hona observe-
rats tillsammans. Just denna 
lokal är en finfin buskskvät-
telokal där eventuella svart-
hakor mycket väl skulle kun-
na häcka, så håll gärna ett 
extra öga på småfåglarna 
utmed sluttningarna när ni 
besöker lokalen. 

Utöver detta så har en 
stadig ström med röda gla-
dor vällt in över västkusten i 
sällan skådad omfattning. I 
södra Sverige häckar alla 
nämnda arter redan och 
samtliga är också arter som 
under de senaste årtionde-
na stadigt noterats expan-
dera norrut och kanske har 
vi dem snart som regel-
bundna häckfåglar även här 
i Göteborgsområdet?

# BJÖRN DELLMING

Bild:  BJÖRN DELLMING

Svarthakad buskskvätta. 

FÅGELNYHETER FRÅN VÄSTKUSTEN
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Fågelskådningens 
dag i Välen 8 maj
  KOM TILL VÄLEN    Preliminärt 
program för dagen:  
Kl 10–14: Fågelguidning i 
tornet. GOF och Studiefräm-
jandet presenterar sig.
11–13:  Poängpromenad för 
barn & vuxna  
11–13.30: Nygrillad korv, 
bröd & dricka vid tornet
11–15: Kaffeservering vid 
Gamla Åkeredsskolan
10.30: Fågelguidning runt 
Välen, samling vid tornet.
Det hela är ett samarrang-
emang med Västra Frölunda 
Naturvårdsförening, Göte-
borgs stad, Park & Natur, Stu-
diefrämjandet och GOF.  
Välkomna!

Tretåig spett  
möjlig häckfågel? 

  SPETTVINTER  Under vintern 
har det hållit till tretåiga 
hackspettar på åtminstone 
två platser i Göteborgstrak-
ten, dels i Fridhems gam-
melskog på Hisingen dels i 
Klippans naturreservat syd-
ost om Hindås. Dessutom 
gjordes ett fynd i Bråtasko-
gen i januari. I Klippan har 
det setts tretåig hackspett 
flera av de senaste vintrarna. 
De brukar försvinna under 
vårvintern, men vart de tar 
vägen är inte känt. Vid Frid-
hem har de flesta observatö-
rerna sett en hona, men vid 
ett tillfälle har det även rap-
porterats en hane. Kanske är 
tretåig hackspett en göte-
borgsk häckfågel? 

# MAGNUS RAHM
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att det är klimatförändringar 
och miljögifter som ligger bak-
om nedgången i lunnefåglar-
nas skafferi. Man skall heller 
inte glömma de anmärknings-
värda fynd som gjorts av alle-
handa valar och delfiner ut-

med både svenska västkusten 
och östkusten! 2015 var ett ex-
ceptionellt år ur den synvin-
keln och då alkor och vissa va-
lar i någon mån livnär sig på 
samma födokälla så blir bilden 
av fisk- och planktontomma 

hav utanför Norge än mer ce-
menterad. Både valar och al-
kor kan dock bli väldigt gamla 
och än är det kanske inte för 
sent för en förändring? Den 
som lever får se ...

# BJÖRN DELLMING

Bild:  THOMAS BERNHARDSSON

Bild:  MAGNUS RAHM

Vi behöver  
din mejladress
  HÖR AV DIG    Om du inte nyligen 
fått ett mejl från GOF betyder 
det att vi saknar din mejladress. 
I så fall ber vi dig att skicka oss 
den på adress gof@gof.nu, med 
ordet ”mejladress” i rubrikraden. 
Med bättre mejlregister kan vi 
lättare nå medlemmarna med 
aktuell information. Tack för att 
du är med i GOF!        

# STYRELSEN

sparvugglor enbart är aktiva en 
kort stund i skymning och gry-
ning.  Vår ambition var att sam-
köra några av rutterna och vara 
3–4 personer ute samtidigt, för 
att på så sätt täcka större områ-
den. Detta lyckades bara 28 fe-
bruari då fyra olika sparvugglor 
hördes. Två av dem hördes söder 
om flygplatsområdet, vid Issjö-
arna respektive Bertshult, och de 
övriga två satt öster om Storåns 
dalgång nära gränsen mot Bol-
lebygds kommun. Utöver dessa 

hördes tyvärr inga fler ugglor 
inom inventeringens ram, trots 
att vi täckte nästan alla rutter. 
Dock har den gamla trotjänaren i 
Klippans naturreservat varit spel-
glad även i år och lockat många 
åhörare. Vi som deltog tyckte att 
detta var en trevlig form av inven-
tering som kan engagera många, 
och tänker därför återkomma 
nästa vår med en kompletteran-
de inventering norr om riksväg 
40.

# ELON WISMÉN

Tretåig hackspett.

FÅGELNYHETER FRÅN VÄSTKUSTEN
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  BÖCKER 

INTE BARA EN GRÅSPARV  
- 44 SMÅFÅGLAR I GÖTE-
BORGSOMRÅDET
Författare: Lena Ekstrand
Utgivare: B4 press, 2016
Pris: 199 kr i bokhandel   
142-158 kr i nätbokhandel 

Titeln på denna bok förde mina 
tankar till Nils Ferlins dikt ”Inte ens 
en grå liten fågel,” men det är 
verkligen ingen sorglig bok som 
Lena Ekstrand skrivit. Boken är 
liten till formatet, mycket välskri-
ven och späckad med intressanta 
beskrivningar och fakta om 44 
småfåglar som är vanliga i Göte-

borgsområdet. 
Den vänder sig 
kanske i första 
hand till 
människor 
som just upp-
täckt och blivit 
fascinerade av 
fåglarnas värld och som vill veta 
mer om de småfåglar som man 
kan se under en helt vanlig pro-
menad i staden, i parken eller i 
skogen.

Att tornseglarna äter, dricker, 
älskar och sover i luften vet kan-
ske alla fågelälskare, men att torn-
seglarens ungar tillbringar de för-
sta tre till fyra åren helt och hållet 
på vingarna kanske inte alla kän-

ner till. Stjärtmesar följs gärna åt i 
stora flockar, och om en fågel 
hamnar på efterkälken, vänder 
hela flocken tillbaka för att hämta 
upp eftersläntraren. Talgoxen ma-
tar sina ungar var fjärde minut, 
vilket gör 500 matleveranser per 
dygn, eller 9 000 under en häck-
ningssäsong. 

Men tillbaka till gråsparven. Vid 
arkeologiska utgrävningar har 
man hittat fynd som visar att grå-
sparven har funnits i människans 
närhet i flera tusen år. Däremot 
fanns inte gråsparven i Nordame-
rika i mitten av 1800-talet, så för 
att få lite hemkänsla tog emigran-
terna med sig gråsparvar över At-
lanten. Där förökade de sig med 

stor intensitet och spred sig 
snabbt – även till Mexiko och Ka-
nada. Till slut utlyste myndighe-
terna skottpengar på dem och 
betalade ut en cent per huvud. 
Här hemma är det idag oftast pil-
finkar vi ser i stadsmiljö, gråspar-
varna har minskat med 70 % un-
der de senaste 30 åren. Det finns 
massor med spännande fakta om 
våra vanligaste småfåglar i boken. 

De 44 fågelarterna som be-
skrivs i boken (utom de fem vanli-
gaste sångarna som fått ett eget 
kapitel) presenteras i bokstavs-
ordning, så de är lätta att hitta 
även utan innehållsregister. I bo-
ken finns också en liten ordlista 
samt korta beskrivningar av de 
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LOVANDE UGGLEVÅR
  PUBLIKA NATTVARELSER      
Artfamiljen ugglor har en säll-
sam förmåga att fascinera och 
charma människor, oavsett om 
de är intresserade av fåglar  
eller inte. 

Kanske beror det på bilden av 
”den kloka ugglan” som vi ofta 
möter i barnböcker när vi är 
små? Ett tydligt exempel på 
denna fascination visade sig 
under vårvintern då ett 
kattugglepar hittat ett mysigt 
krypin i en gammal kastanj vid 
Trädgårdsföreningens entré 
vid Södra vägen. Göteborgs-
Posten snappade upp nyheten 
om ugglorna och dagarna efter 
att en notis om dem publice-
rats hade kattugglorna en an-
senlig numerär av nyfikna gö-
teborgare att beskåda från sin 
kastanj.

Även övriga ugglearter har 
det varit bra fart på under vå-
ren. Berguvar, sparvugglor och 
till och med pärlugglor har no-
terats ropa under den tidiga 
våren, både i gamla kända re-
vir och i nya områden. I sko-
garna kring Härryda och i 

Svartedalen har minst tre res-
pektive fyra sparvugglor ropat 
och vid kontroll av en holk i 
ett av Svartedalsreviren hitta-
des en nydödad skogsmus. 

Pärluggla har noterats ropa 
ute i Kungälvs och Strömstads 
skärgårdar men ännu inte i 
storskogarna. För både pärl- 
och sparvugglor rör det sig tro-
ligtvis om antingen nyligen in-
sträckta eller kvardröjande 
individer från flytten i höstas. 
Eventuellt handlar det om ung-
fåglar som gett sig av på längre 
strövtåg söderut och som se-
dan prövar lyckan i skogarna 
där de övervintrat. 

Ännu har inga hornugglor 
hörts ropa, men arten är känd 
för att vara anonym och bru-
kar avslöja sig först under juni-
nätterna när ungar sitter och 
tigger mat. Samtliga nämnda 
arter går att höra även under 
den ”sena” våren i maj–juni, så 
planera gärna in en tältnatt i 
skogen i vår och spetsa öronen, 
för ugglor verkar det finnas 
gott om.

# BJÖRN DELLMING

våren 2016

Bild:  MARIE MATTSSON

Kattuggleparet i Trädgårdsföreningen lockade mängder av besökare.
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VAD INVENTERAR VI ?
Vilka inventeringar görs egent-
ligen i Göteborgsområdet? 
Frågan är befogad och vi i In-
venteringskommittén känner 
att vi nog varit dåliga på att in-
formera om det, vilket vi med 
dessa rader vill råda bot på.

När detta kommer i tryck är 
det fullt upp i fågelvärlden, 
inte bara för fåglarna själva, 
utan även för skådarna.

NÄRMAST PÅ PROGRAMMET STÅR 
den våtmarksinventering, som 
i fjol initierades av BirdLife 
Sverige och Svensk Fågeltax-
ering (genom Biologiska insti-
tutionen, Lunds Universitet). I 
korthet går den ut på att räkna 
antalet individer av vatten-
bundna fågelarter (änder, va-
dare, sumphöns, måsar, tärnor, 
alkor, hägrar, doppingar och 
lommar) vid ett antal utvalda 
våtmarker, såsom sjöar, havs-
vikar, dammar etc, vid ett till-
fälle under perioden 10–25 
maj. Vi valde ut ett antal loka-
ler som bedömdes vara intres-

santa ur denna aspekt, och vi 
följer upp detta i år. På lite sikt 
är det tänkbart att antalet om-
råden kan utökas, det återkom-
mer vi till i så fall.

I HÖST KOMMER VI för tredje året 
i rad att genomföra sträckräk-
ning av rovfågel – från Hönö i 
väster till Smedstorp i öster. 
Räkning sker vid tre tillfällen, 
augusti–oktober, för att täcka 
in samtliga arters sträcktoppar. 
Läs mer om upplägget i FpV 
2/2014 och 2/2015. Erfarna 
skådare kommer som vanligt 
att finnas på plats.

Den gångna vintern har det 
för femte året i rad räknats 
övervintrande rovfåglar på Hi-
singen – en förutbestämd 
sträcka en helg i december, ja-
nuari och februari. Vi börjar 
skönja vissa mönster i rovfåg-
larnas uppträdande – detta 
kommer att sammanställas i 
skrift så småningom.

Tyvärr tvingades vi i år stäl-
la in den årliga sjöfågelinven-
teringen i februari p g a otjän-

ligt väder. Avsikten är att 
fortsätta ytterligare några år, 
varpå resultatet kan börja sam-
manställas. 

Vi spånar även på nya och 
nygamla inventeringar, som 
kan vara värda att ta upp i 
framtiden. Här tänker vi oss att 
genom några rader i FpV hålla 
medlemmarna informerade om 
vad som är på gång. På så vis 
hoppas vi kunna väcka intresse 
att medverka i de inventering-
ar som kräver större arbetsin-
sats och deltagarantal.

# HÅKAN THORSTENSSON

Boka in sträckräkning av rovfåglar  
27 aug, 17 sep och 8 okt, från gry-
ningen till kl 14. Det blir samma loka-
ler som ifjol: Nötholmen på Hönö, 
Karholmen (Torslandaviken), Göta-
ledstoppen, Brudarebacken, Frid-
hemsberget, Skällsjöås (Landvetter), 
Svärttjärn (Härryda) och Smedstorp 
(Björketorp). Läs mer på Kustobsars 
forum och GBG300 längre fram.

Inventeringsommittén består av  
Ola Bäckman, Tommy Järås, Johan 
Svedholm, Håkan Thorstensson, Mia 
Wallin samt Elon Wismén.

vanligaste fågellokalerna i Göte-
borgsområdet och vilka fåglar 
man kan få se där. En mycket läs-
värd och inspirerande bok om 
småfåglar i vår absoluta närhet.

# KERSTIN HIRMAS

NATIONAL GEOGRAPHIC  
BIRD COLORATION
Författare: Geoffrey Edward Hill
Språk: Amerikansk engelska 
Förlag: National Geographic
Pris på Naturbokhandeln: 258 kr

Hur uppstår den blå färgen på 
nötskrikans handtäckare? Vilken 
roll spelar färger vid partnerval? 
Hur hjälper fjäderdräktens teck-
ning fåglarna att känna igen an-

dra individer? 
Svaren på 
dessa frågor 
och många 
andra ges av 
National Geo-
graphics bok 
Bird Coloration 
författad av Geoffrey Edward Hill. 
Den rikt illustrerade boken är in-
delad i tolv kapitel som alla be-
handlar någon del av detta breda 
ämne. I boken betraktas fåglarnas 
färger ur tre perspektiv: hur, var-
för och vad. 

Texten är tydligt strukturerad 
med underrubriker och ordförkla-
ringar i marginalen. Här och där 
ges även tips riktade till fågelskå-

dare för att underlätta identifie-
ring av fåglar. Språket är ameri-
kansk engelska och kan således 
vara lite svårt. Men med hyfsade 
kunskaper i engelska ska det inte 
vara något problem att ta sig ige-
nom boken. De många bilderna 
och textens struktur underlättar 
betydligt. 

Mer problem får man som lä-
sare med alla de arter som ges 
som exempel när någonting om 
fåglarnas färger ska förklaras. I 
många fall används arter från 
Nord- och Sydamerika, som sä-
kert är mer eller mindre okända 
för vanliga skådare. Hur tydligt 
texten än förklarar något så infin-
ner sig inte riktigt ”aha”-upplevel-

sen vid dessa tillfällen på samma 
sätt som den skulle ha gjort med 
exempel från Europa. 

En liten varning är på sin plats 
så här i slutet av recensionen. G.E. 
Hill har med ett par andra perso-
ner författat två svåra, vetenskap-
liga böcker med samma namn. 
Dessa gavs ut 2006. För att kunna 
ta till sig innehållet i dessa böcker 
krävs goda kunskaper i biologi, 
kemi och fysik enligt författaren 
själv. 

National Geographic Bird Colo-
ration rekommenderas däremot 
varmt till alla som vill lära sig mer 
om fåglarnas färger. 

# ROBERT ENNERFELT
 

våren 2016

Småprojekt i  
Torslandaviken 
Med stöd från FTN och GOF 
startades i vintras en ny få-
gelmatning i hörnet på 
gamla flygfältet. ”Pumphus-
matningen”, som fick en 
egen lokalprick i Artporta-
len, har varit välbesökt un-
der vintern av både fåglar 
och folk och ligger inom den 
fågellokal som både histo-
riskt och i nutid är en av för-
eningsmedlemmarnas mest 
besökta och mest omstrid-
da, områden. 
    Nu startas även ett holk-
projekt i området. Tjugo 
starholkar har hängts upp i 
dungen vid gamla fågeltor-
net. Fem tornseglarholkar 
ska upp under maj månad.

# BJÖRN DELLMING

Små projektdeltagare.

Bild:  KARIN MAGNANDER
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” Att se en 
ung tretåig 
mås som 
flyger över 
solbelyst 
kolsvart 
hav, det är 
ju snyggt

JOHAN ENNERFELT
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F 
ÅGELSKÅDNING ÄR NÅGOT av en helgardering. 
För en fågelskådare har alla årstider sitt be-
hag – vårens lärkor, sommarens vadarsträck, 

höstens vråkskruvar och vinterns fågelmatning. 
Ibland förgyller tallbitar, hökugglor, stäpphökar 
och vitvingade tärnor tillvaron. Livet blir fullt av 
överraskningar, en skådare har aldrig tråkigt.  
   Bäst är att inse detta tidigt. Johan och Robert 
Ennerfelt har varit fågelintresserade länge. Hur 
länge?

– Jag kan inte minnas tiden när jag inte brydde 
mig om fåglar, säger Johan. 

– Vi började när vi var sex år, då gick vi med i 
föreningen, säger Robert. 

De kom in på detta fascinerande intresse ge-
nom sin mor som lärde dem vilka fåglar de såg. 
Hade hon pratat växter hade de kanske blivit bo-
tanister? Det är de på väg att bli nu, också. 

BRÖDER OCH TVILLINGAR

Johan och Robert föddes 1996, de är bröder och 
enäggstvillingar. Det finns ingen annan som kän-
ner en lika bra, intygar Robert. 

– Vi har gått i olika klasser ända sedan vi bör-
jade skolan, för att vi skulle ses som individer av 
lärarna och inte bli tvillingarna, en dubbelindi-
vid. 

Jag förstår vad de menar, eftersom jag till en 
början har lite svårt att veta vem som är vem. 
Men några kopior av varandra är de verkligen 
inte. De har olika glasögon, men är också olika 
till sättet, ungefär som två bröder kan vara. 

– Annat var det i småbarnsåldern, då gick det 
inte att se skillnad på oss. Inte ens jag kunde det, 
säger Robert lite underfundigt. 

Beslutar mig omgående för att senare prata 
med dem var för sig …

Trots olikheterna är de tveklöst ett team. 
– Det mesta har vi lärt oss själva, säger Robert. 

Vi har inget jättestort behov av andra, men tyck-
er förstås att det är roligt att vara med på exkur-
sioner till olika platser och se hur det är där. 

De är överens om att det är bra med kunniga 
ledare som visar vad man kan se.

Men i ett avseende är de olika, Johan har gått 
ur gymnasiet och läser biologilinjen på universi-
tetet, Robert går fortfarande i sista årskursen på 
NA-gymnasiet.

OCH ALLA SMÅ DJUR 

Man ser på Artportalen att de är mycket flitiga, 
rapporterar inte bara fåglar utan också insekter. 
Här finns långa listor på kryp som inte alltid har 
svenska namn. Nätet ger möjligheter som inte 
fanns tidigare. Vet man inte vad ett kryp heter tar 
man en bild, lägger ut den och får hjälp av dem 
som vet. Jag berättar, att på den analoga tiden 
tog jag ungefär 4–500 bilder ett normalår. De 
tror inte sina öron, inte fler? På ett helt år? 

Håller krypen på att ta över fågelintresset? Nej, 
men fåglarna räcker ju inte alltid till, det finns ju 
bara några hundra arter här.

Men man kan väl inte hålla på med allt? 
– Jo, det kan man, hävdar de bestämt. 
Sedan nyanserar de, talar om att prioritera och 

att resultatet blir bättre om man fokuserar. 
– Vi testar. Man kan hålla på med allting men 

det blir inte lika bra, säger Johan. 
Själv bestämmer jag mig för att börja rappor-

tera kryp till Artportalen.

LISTOR OCH EKOSKÅDNING

Vi pratar lite listor, vilket intresserar dem mått-
ligt. De är mycket i Änggårdsbergen och letar 

skådarporträtt

Ett liv utan fåglar är förvisso ett torftigare liv. Detta upp-
täcker en och annan när de går i pension. Andra har vetat 

det så länge de kan minnas. Möt bröderna Ennerfelt.

TEXT & FOTO : STIG FREDRIKSSON

NATURSTIG@COMHEM.SE

ENNERFELTARNA
SÅ LIKA OCH ÄNDÅ OLIKA

SKÅDARPORTRÄTT
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både kryp och fåglar. Jag antar att de toppar Äng-
gårdsbergens lista, de har sett grönbena och vin-
terhämpling där, vilket jag ännu inte gjort. Men 
orre hörde jag spela 17 maj 1987 – den har de ald-
rig sett eller hört. Det kanske vore något ... om 
man tänker på vad GOF skulle kunna bidra med. 

– Det skulle jag vilja göra, åka och se orrar när 
de spelar. Bara inte flera dagsetapper bort, säger 
Johan.

Robert frågar om inte Göteborgsjakten 2002 var 
en slags milstolpe – folk började väl skåda mer 
hemomkring då? Jag håller med. Jag berättar för-
stås att jag började undersöka Slottsskogen redan 
1985 … Kustobsar betydde säkert mycket det ock-
så, liksom Svalan och alla listor på lokaler, måna-
der och år. 

De är med i Ekoskådningen, lite som Göteborgs-
jakten men hela året och utan bil. Jag läser med 
intresse deras diskussionsinlägg i Kustobsars fo-
rum. Johan fick acceptans för att färja skulle kun-
na räknas som miljövänligt transportmedel, så 
man slapp ro med liten eka – viktigt med tanke på 
att familjen har stuga på Brännö.

Johan är för tillfället på tredje plats, Robert på 
sjunde, skolan tar mycket tid. 

–  Ekoskådning är inget konstigt för oss, det är så 
vi brukar skåda, säger Johan.

UNGDOMARS INTRESSEN

Kommer ni att hålla på med fåglar hela livet, frå-
gar jag. 

– Tror det, säger Robert. 
–  Men det finns ju så mycket att göra, ni har stu-

ga på Brännö. Segling? 
– Golf? 
Johan svarar, att ungdomar spelar inte golf, han 

tror inte det. Tillfogar att de inte är fågelskådare 
heller. 

Vad tycker de i klassen om att ni håller på med 
fåglar? Tycker de att det är udda? 

– De tycker att det är intressant, inte fåglarna 
kanske, men intresset, säger Robert med ett leen-
de.

Med tanke på åldersfördelningen i 
vår förening är det naturligt att 
bröderna väcker förtjusning. De 
var nyligen inbjudna till ett 
styrelsemöte som represen-
tanter för ungdomarna. Hur 
ska föreningen vara för att 
ungdomar ska komma hit 
men också stanna kvar? En 
del kommer hit men vand-
rar sedan vidare. 

– Nej, vi hade nog inga 
bra svar på det, säger Johan. 

De tycker det är roligt att 
kunna hjälpa till, men tillägger att 

det känns lite läskigt om det är de som ska locka 
andra ungdomar. 

– Vad kom man fram till då? 
– Det var väl att man ska satsa på de små bar-

nen, säger Robert. 

Efter att i dagarna ha vandrat i Slottsskogen 
med 44 förstaklassare (och deras lärare)  från 

Björlandaskolan håller jag helt med dem. 
Barnen hade med sig ett plastat blad 

med de vanligaste fåglarna, de blev 
hoppande förtjusta när nötväckan 
demonstrerade sin klätterskick-
lighet alldeles framför oss. Lä-
rarnas roll går inte att över-
skatta i detta sammanhang, 
och som förening kan vi säkert 
göra en insats där också. 

UTE MED JOHAN

Vi träffas uppe vid Hjorthagen i 
Slottsskogen mitt i snövintern. Café 

” Alla olika 
livsformer 
som finns 
på den här 
jorden är så 
spännande, 
intressanta 
och vackra, 
det är något 
jag gärna 
vill ägna 
mitt yrkes-
liv åt.

JOHAN ENNERFELT

Galterö är favortilokal, både för Johan och Robert. Här kan kan det                 drälla av nyanlända sångare i maj och sibiriska vadare i augusti. För att inte tala om alla intressanta insekter. 

JOHAN ENNERFELT. 
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Bräket är stängt men utemöblerna står kvar under 
tak. Vi fortsätter på temat fågelintresse. 

– Det är en del av min identitet. Jag kan inte 
minnas en tid när jag inte brydde mig om fåglar, 
säger Johan. 

Plötsligt passerar en hoppstjärt på bordet, be-
stämd av Johan. Jag frågar om han är säker på det. 

– Jo, de ser ut så, svarar Johan. 
Han räknar år 2002 som start för fågelskådan-

det, då var han sex år. Då var det första besöket vid 
Getterön. Fast naturintresset började kanske ännu 
tidigare. 

– Vi räknade skalbaggar under stenar, håll-
platskurer, bussar. 

Vid skolan i Järnbrott häckade rödbenor och 
tofsvipor. Strandskator såg man på ängen, hörde 
rosenfink någon gång. 

– Vi såg fåglar på rasten eller när vi väntade på 
att bli hämtade. 

JOHANS FAVORITLOKAL

Galterö är Johans hemmalokal på sommaren och 
under helger, vår och höst. Där finns goda chanser 

att hitta någon ovanlig fågel, men ocskå sällsynta 
växter och insekter. Få skådar där regelbundet. 

– Där är fritt från onaturliga ljud som bilar. Det 
är en plats där jag haft många fina naturupplevel-
ser: kustpipare och spovsnäppor från Sibiriens 
tundra i vacker sommardräkt en ljummen sensom-
markväll, vårdagar när nyanlända sångare hoppar 
runt i var och varannan buske samtidigt som berg-
hällarna är översållade med trift och styvmorsviol, 
ljungblomningen i augusti–september när man 
också ser mycket fågel, vinterdagar med klarblå 
himmel och gnistrande vitt snötäcke och du är den 
enda människan på flera kilometers avstånd.

Eftersom de bor nära Slottsskogen är han där fle-
ra gånger i veckan, alltsedan högstadiet. Han gillar  
att följa årstidernas växlingar på samma plats, över 
en längre tid. Fåglarna är nära och man kan ha 
handkikaren i skolryggsäcken. Och nu läser han 
biologi på Medicinarberget, alldeles i närheten. 
Fast han påpekar att det var enklare förut, han 
kunde vara på Ljungkullen tidigt och sedan ta bus-
sen direkt till skolan. 

” Jag hör 
att de har 
olika klang 
i rösten, 
samma  
fågel kan 
ha olika 
läten men 
samma 
röst

JOHAN ENNERFELT

Galterö är favortilokal, både för Johan och Robert. Här kan kan det                 drälla av nyanlända sångare i maj och sibiriska vadare i augusti. För att inte tala om alla intressanta insekter. 
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LÄTEN ÄR VIKTIGA 

Ljungkullen är berget söder om Observatoriet, där 
man kan följa flyttfågelsträcket. Då behövs god 
hörsel. Men det gäller också att veta vad som låter.

– Jag är bättre på läten än Robert. Hör jag ett 
läte som jag inte känner igen försöker jag nynna på 
det, går hem och lyssnar på inspelningar. Jag hör 
att de har olika klang i rösten, samma fågel kan ha 
olika läten men samma röst. Jag hör att det finns 
något gemensamt i de olika lätena hos en art. 

– Men kunskap om läten är viktigt. Jag sitter i 
Änggårdsbergen och hör en flock kungsfåglar, se-
dan kommer en talltita i flocken. Hör man den inte 
missar man den. Många läten som jag hör vet jag 
inte vad det är.

JOHANS LISTOR

Familjen har en stuga på Brännö. Här vistas de 
ofta. 

– Det finns insekter i trädgården och man kan 
följa året i naturen. Det blir inte så många andra 
ställen. I så fall måsta man åka buss tidigt på mor-
gonen, det kan vara långt att gå. Då är det bättre 
att gå ut på Galterö. 

– Vissa vill se alla arter. Man kan-
ske har sett en art tio gånger 
men åker till någon plats för 
att se den en gång till, för att 
få den på en lista. Det finns 
så många listor... 

Listfixerade är de inte. 
– Det räcker med några 

lokaler, ställen man åker 
till, kommun- och Sverige-
listor. Det är mycket som 
det är. Det är bara att 
klicka så får man se hur 
många arter man sett. Så kan 
man gå och leta efter någon art 
man inte sett där.

– Gör du det, frågar jag. 
– Jag letar efter dem i Slottsskogen och Äng-

gårdsbergen, men i Torsviken och andra lokaler 
jag besöker mer sällan är nya lokalarter mer en bo-
nus, svarar Johan.

Har han någon favorit bland fåglarna? 
– Det är på olika sätt. Att se en ung tretåig mås 

som flyger över solbelyst kolsvart hav, det är ju 
snyggt – om det lyser på måsen men samtidigt är 
svart i bakgrunden.

Tidigare på dagen har han varit på Botaniska in-
stitutionen, sysslat med växtodlingsförsök. Han är 
på andra terminen av biologlinjen. 

Ska du fortsätta med biologin? 
– Jag vet inget annat, säger Johan. Alla olika 

livsformer som finns på den här jorden är så spän-
nande, intressanta och vackra, det är något jag 
gärna vill ägna mitt yrkesliv åt.

JOHANS ARTPORTAL

Vi besöker Artportalen. Johan ligger tvåa på kom-
munlistan vad gäller arter totalt – alla grupper. Det 
är bara tio göteborgare som har rapporterat mer 
än tusen arter, men det kommer säkert att föränd-
ras med tiden när skådarna inser möjligheten att 
bredda sitt register. 

Fåglar finns med på listan från 6 februari 2005, 
första fågel var jorduggla, senaste nya fågel rosens-
tare 16 oktober 2015.  Från januari 2009 tillkom-
mer även fjärilar och växter, på senare tid lavar 
och mångfotingar. Denna vinter har det varit 
mycket trädsvampar. Han har besökt Botaniska 
trädgårdens växthus med fynd av kryp med fanta-
sifulla svenska namn, som kulfoting och vitfotsmy-
ra. Där fanns flera småkrypskunniga som hjälpte 
till med artbestämningen. Han tycker att det är in-
tressant att exotiska arter från tropikerna lever och 
frodas mitt inne i Göteborg, men föredrar ändå, 
inte helt oväntat, att vara i den riktiga naturen. 

UTE MED ROBERT

Vi träffas i Azaleadalen vid fågelmatningen, det 
har blivit lite snövinter och blåmesarna yr 

omkring. Robert såg ormvråk på vä-
gen. Vid Hjorthagen ligger många 

hundra gräsänder i dammen. 
Plötsligt lyfter änderna på isen 
och landar i öppna dammen, 
vingarna brusar. Robert ser or-
saken, en stor hök drar norrut 
på långt avstånd. Nära Säldam-
men huserar en flock stjärtme-
sar i ett bestånd av unga plantor 

av ek, med löven kvar. Robert 
hörde dem på lite håll. Bra att ha 

ungdom med sig ut, tänker jag. Det 
är kallt och vi sätter oss snart i Natur-

historiska museets café. 
Du började väl skåda samtidigt som Johan? 

– Jag började i sexårsåldern, men jag vet inte 
precis. Jag var med på GOF:s kvällsvandringar i 
Botaniska och Änggårdsbergen. Men det är klart, 
jag är mer aktiv nu än i början. Och jag lär mig om 
fåglar, jag är ute och jag läser på.  

ROBERTS STUDIER

Robert började läsa samhällsprogrammet på gym-
nasiet och tänkte läsa in natur senare. 

– Jag trodde kanske att jag inte skulle klara av 
det. Men så ångrade jag mig och började på NA-
linjen året efter. Och det var inte så svårt.  

Vad var det som fick honom att ändra inrikt-
ning? Han berättar att han blev inspirerad av Rei-
no Andersson och hans sätt att arbeta med fåglar 
mer vetenskapligt, av att samla kunskap. 

– Jag vill göra mer än bara titta på en fågel.

ROBERT ENNERFELT 

” Lasse Lars-
son ringde 
och ville 
prata fåg-
lar, det 
var stort, 
häftigt och 
något jag 
bär med mig 
sedan dess. 
Jag sörjer 
hans bort-
gång.

ROBERT ENNERFELT

ennerFeltarna
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Sedan hörde Lasse Larsson av sig.
– Han ringde en torsdagskväll i maj, samma år 

som han gick bort. Han ville prata fåglar, det var 
stort, häftigt och något jag bär med mig sedan 
dess. Jag sörjer hans bortgång och att jag aldrig 
fick lära känna honom personligen.

Lasse fick Robert intresserad av fysiologi.
– Man kan gå vidare och se bortom arterna. Jag 

tycker det är konstigt att inte fler tänker på det. 
Bara att gå ut i naturen och se något man undrar 
över. Att ta reda på saker själv, inte läsa om det i 
en bok.  

Han vill veta mer om hur djur lever. 
– Jag går i Slottsskogen, ser fåglar och kommer 

på frågor, sedan går jag hem och läser om det. Jag 
letar dokument på nätet.

Han visar mig sju sidor med länkar och mejl som 
han växlat med fågelfolk – något som ingen ens 
kunde drömma om för en generation sedan.

ROBERTS BÖCKER 

Och nu skriver du om böcker i Fåglar på Västkus-
ten. 

– Jo, jag tänkte att jag borde skriva något i tid-
ningen.

Den aktuella boken, Senses, recenserad i förra 
numret av FpV, handlar om sinnen.

– Egentligen är jag inte så bra på engelska. Men 
ämnet är intressant och jag sitter med ordlista. Jag 
lär mig lite engelska då också, säger han.

– Du skriver att den boken förändrade din syn på 
fåglar. Kan du ge ett exempel? 

– Ja, ta gräsanden – Jag förstod att smaksinnet 
betyder mycket, när den rotar i vattnet eller i mar-
ken. Den känner smaken och väljer efter vad det 
smakar. Det kanske man inte tänker på, utan tror 
att den bara äter allt.

ROBERTS FAVORITER

Galterö får nog ses som favoritlokalen, även för 
Robert, inte så långt borta när man har stuga på 
Brännö. Fin natur och en känsla av att nästan allt 
kan hända i fågelväg. 

– Ön är botaniskt intressant och där finns spän-
nande insekter som jag och brorsan försöker hitta. 

Och det är inte alltid viktigt vad man ser. Man går 
ut en dimmig morgon på Galterö, ser strandpipare 
i dimman och en flock sädgäss kommer förbi. Det 
är mer känslan, som första maj när jag såg min för-
sta lärkfalk, svärtorna hade kommit, två hanar, de 
är fina. Samma dag var vi sedan i Slottsskogen och 
såg blåhake, i Säldammsbacken var det flugsnap-
pare. Si, det var en bra dag. 

Favoritfågel? Nja, det är svårt att svara på, det 
beror så mycket på årstid och var man är. Den frå-
gan går inte att svara på. 

Hur gör han för att lära sig läten? Är det svårt?
– Det vet jag inte, för jag har inte brytt mig om 

det. Men de vanliga arterna kan jag, inte mesarna, 
men de andra, sångarna. Sedan glömmer man bort 
dem under vintern. Lockläten är svårare, han har 
en cd som han tänker öva på, inser att det är bra 
att lära sig, det ger mer. 

– Johan är bättre på läten, han pekar ut fåglar 
för mig. Men jag är bättre på detaljer som rugg-
ning. Jag ser på bilder på Artportalen, jag läser alla 
kommentarer, också norska Artportalen. De är jät-
tebra att lära sig på.

ROBERTS ARTPORTAL

– Insekter är du också intresserad av, men kanske 
inte lika mycket som din bror, förstår jag. Men det 
finns ju så mycket, 7 000 arter parasitsteklar bara 
hos oss. 

– Minst, säger Robert. 
Han nämner också Svenska artprojektet där 

hundratals för landet nya arter hittats vid systema-
tiska sökningar. Fortfarande finns här en viss bio-
logisk mångfald, trots pågående utarmning.  

Jag besöker Nya artportalen. Där har Robert 
rapporterat fåglar från 6 februari 2005, med svart-
huvad mås som första art. Enbart fåglar fram till  
2 augusti 2009 då han noterade fyrfläckig tallpiga. 
Därefter följer mest fåglar några år, men nya få-
gelarter blir allt svårare att hitta, senast tofsmes  
6 januari 2016. På senare tid blir det olika insekter 
utan svenska namn, senast hoppstjärten Dicyrtomi-
na ornata. #

skådarporträtt

Roberts artportal  
för Göteborg
1 493 arter totalt 
1 024 ryggradslösa djur
175 kärlväxter
257 fåglar
12 svampar
9 lavar
7 mossor

Johans artportal  
för Göteborg
1 979 arter totalt 
1 362 ryggradslösa djur
309 kärlväxter
229 fåglar
44 svampar
9 lavar
7 mossor
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” Johan är 
bättre på 
läten, men 
jag är bättre 
på detaljer 
– som rugg-
ning. Jag ser 
på bilder på 
Artportalen, 
läser alla 
kommenta-
rer.

ROBERT ENNERFELT

ennerFeltarna
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I 
SLUTET PÅ 80-TALET häckade över hundra par blå 
kärrhökar på de Västfrisiska öarna utanför den 
nederländska kusten. Kanske så många som 

hundrafemtio par. Kärrhökarna var utspridda på 
samtliga av de fem större bebodda öar som formar 
ögruppen och som omsluter det vi känner som Va-
dehavet. 

2014 summerade det holländska forskarlaget 
antalet häckningar till fyra, samtliga på Texel – 
den sydvästligaste av de fem huvudöarna. Fyra 
par! Det är en dramatisk förändring. 

Och häckningsmiljön på öarna ska inte ha för-
ändrats, utan minskningen antas bero på industria-
lisering av jordbruk samt minskad födotillgång på 
kärrhökarnas övervintringslokaler. 

Sedan början av 90-talet har den holländska po-
pulationen minskat radikalt även om 2015 års in-

ventering visade på en liten uppgång med två nya 
lyckade häckningar på den mellersta ön Terschel-
ling. Och det är just på Terschelling som den här 
historien tar sin början. 

MEN DET VAR VID en promenad i området kring Björ-
landa skjutfält som vi först upptäckte den. Det var i 
april 2015 och vi stod och lyssnade på en sjungan-
de rödstjärt när den kom jagande mellan enbuskar-
na i kohagen framför oss och försvann. En stund 
senare utbrister mitt sällskap Björn exalterat: ”Han 
spelflyger!”. Jag undrade förvirrat varför en spel-
flygande rödstjärt orsakade sådan eufori innan jag 
förstod att det var blåhökshannen som var tillbaks. 
I spelflykt ovanför trädtopparna. Spelflygande blå 
kärrhök i Göteborg – vad var nu detta?

Vi tappade fågeln bakom trädridån, fortsatte vår 

Fågelmöten
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SPELFLYKT ... HÄR?
Vad finns det för likhet mellan Hisingen och Västfrisiska öarna?  

En blå kärrhök över Björlanda visar på oanade samband.

TEXT : KARIN MAGNANDER

KARIN.MAGNANDER@GOF.NU

Bild: BJÖRN DELLMNING Illustration: JOHN ANDERSSON 

2015 byggde denne blåhök bo på Hisingen. Den visade sig vara märkt som bounge på Terschelling vid Vadehavet 2011.      Och hade redan 2014 gjort  ett  häckningsförsök vid Tjolöholm.

” Låt oss 
hålla ögo-
nen öppna 
och hoppas 
på något 
storslaget
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vandring ner till Åleviken och rätt vad det var så 
dök den upp igen. Han satte sig i ett av de döda 
träden som sticker upp ur vassområdet längst in i 
viken, putsade och fejade och åt möjligen på något 
slaget. Emellanåt drog han iväg, gick ner på en spe-
ciell plats i vassen och återkom till trädet. Vi satt i 
solen och njöt och tittade och fotade. Och plötsligt 
dök honan upp. Hon svepte in över vassen, för-
svann ur synhåll och ropade och ropade. 

Var det möjligt att ett par blå kärrhök gjorde 
häckningsförsök på Hisingen i Göteborg? Det vore 
sensationellt! Blå kärrhök har mig veterligen inte 
häckat i södra Sverige sedan 90-talet och enligt 
den information jag fått aldrig på Västkusten. Den 
vackra kärrhökshannen satt obekymrat i torrakan 
och putsade sig när vi såg att han hade gula ringar 
på vänster tars. Vi granskade bilderna.N 3!  

BJÖRLANDA SKJUTFÄLT ÄR som namnet vittnar om ett 
före detta militärt övningsfält och för stora delar 
av området finns restriktioner för var man får gå. 
Försvarsmakten menar att de inte kan garantera 
att det inte finns odetonerad ammunition i mar-
kerna. Mina tankar går till Israel och den nubiska 
nattskärran som i sitt randområde skyddas på 
grund av att stora delar av denna minerade lands-
ända är för riskabel att beträda och exploatera. Jag 
ler lite åt liknelsen.

DEN BLÅ KÄRRHÖKSHANNEN ringmärktes som bounge 
på Terschelling 27 juni 2011. Genom kontakt med 
den holländska forskargruppen fick vi också veta 
att samma individ fotats och observerats med bo-
material i klorna vid Tjolöholm söder om Göteborg 
i maj 2014, men några tecken på att det blev någon 
häckning då hörde vi aldrig talas om. Och året där-
på sågs alltså fågeln här på Hisingen samlande bo-
material både i området kring Björlanda skjutfält 
och vid Nolviks kile, öster om Åleviken, vid flerta-
let tillfällen i slutet av april, ibland i sällskap med 
honan, ibland ensam. Men där slutade spåren ty-
värr. Eftersök gjordes senare under våren och un-
der sommaren men vi kunde aldrig konstatera om 
Göteborg fick sin första kända häckning någonsin 
av blå kärrhök i fjol. 

DET FINNS ALL ANLEDNING att tro att hannen, om han 
är i livet, kommer söka en maka på Västkusten 
även i år. Så håll ögonen öppna och låt oss hoppas 
på något storslaget. #

Referens: Lange termijn populatiedynamiek van de Blauwe Kie-
kendief op de Wadden: inzichten uit een geïntegreerd populatie-
model, Chris van Turnhout, Caspar Hallmann, Peter de Boer, 
Lieuwe Dijksen, Olaf Klaassen, Ruud Foppen & Henk van der 
Jeugd. LIMOSA 86 (2013): 31-42.
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I gränssjön mellan Halland 
och Västergötland kan 
både bergand och alfågel 
rasta sent om hösten. 

Bild: HANS FLYMAN

Den visade sig vara märkt som bounge på Terschelling vid Vadehavet 2011.      Och hade redan 2014 gjort  ett  häckningsförsök vid Tjolöholm.

Hit men inte längre!



anettes Fjäderskola andra lektionen - artbestämninganettes Fjäderskola

D
ET JAG TYCKER man behöver för en säker be-
stämning har här delats in i följande avsnitt: 
1. Fakta om fyndet 2. Referensmaterial 3.

Litteratur 4.Nätadresser

FAKTA OM FYNDET 

Först och främst måste man ha kunskap om vilken 
sorts fjäder det rör sig om och var den suttit på 
fågeln. Missar man denna information kan man 

anettes Fjäderskola

En del fjädrar kan man artbestämma direkt, med ledning av 
hur de ser ut och var man hittar dem. Ibland behöver man dock 

lite hjälp. Anettes fjäderskola lotsar dig vidare.

TEXT : ANETTE UNGER

ANETTE.UNGER@GMAIL.COM

ANDRA LEKTIONEN
 

ARTBESTÄMNING

ANETTES FJÄDERSKOLA
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 Berguv, fjälluggla, jorduggla, kattuggla, hornuggla, hökuggla, tornuggla, pärluggla, minervauggla, sparvuggla. Sädgås, spetsbergsgås,                              grågås, kanadagås, vitkindad gås.

Ugglor: Fjädrarna  
känns igen på sin struk-
tur – de är svagt ludna. 
För dessa är en referens-
samling suverän. 
Mönstret på pennorna 
och storleken avslöjar 
oftast arten direkt.
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ANDRA LEKTIONEN
 

ARTBESTÄMNING

ANETTES FJÄDERSKOLA

komma helt fel vid artbestämningen. Hur man sär-
skiljer hand-, arm- och stjärtpennor beskrevs i del 
1 i förra numret under rubriken Fjädertyper. 
Storlek, form och eventuella teckningar kollas 
härnäst. Längden på pennor ger en bra in-
dikation på fågelns storlek och det un-
derlättar givetvis om fjädern dess-
utom är tecknad på något sätt. 
Kanske har den en avvikande 
färg. Den kanske har en udda 
form som till exempel extra 
bred, långsmal, spetsig, 
svängd eller något annat. 
En annan sak som bör vägas 
in är årstiden. Hittar man 
fräscha fjädrar av en utpräg-
lad flyttfågel vintertid bör man 
kolla extra noga. 
Detsamma gäller lokalen. Fjädrar 
påträffas sällan på för arten otypisk 

lokal. Betänk dock att rovfåglar kan flyga långt 
med byte, men då hittas bytet å andra sidan inte 
alltför långt från lämplig häckningsplats.

REFERENSSAMLING – EN SMIDIG GENVÄG

För att sedan kunna gå vidare med 
artbestämningen behöver man 

ibland ha tillgång till ytterligare 
information. Det finns fakta i 
bokform och på nätet (se ex-
empel nedan), men det över-
lägset bästa för en säker be-
stämning är om man kan se 
och känna på fjädern och 
framför allt jämföra med an-

dra fynd. Det är här en refe-
renssamling är till stor hjälp.
 För att förenkla bestämningen 

har jag för vissa grupper plockat ut 
enstaka fjädrar ur min samling. Dessa 

Duvor: Alla fjädrar har vid ba-
sen kraftigare dun än andra 
arter. Stjärtpennorna är mest 
arttypiska. Tydligast framträ-
der detta på under-sidan av 
stjärtpennorna. Skogsduvan, 
som saknas här, ser ut som en 
förminskad upplaga av ring-
duvan.  u

Jordugglan har svagt ludna pennor.  Bild: BJÖRN DELLMIN
G

” Fjädrar 
påträffas 
sällan på 
för arten 
otypisk 
lokal

p
Stjärtpennor, trastar + stare: 
Tättingarna, dit trastarna hör, 
har fjädrar som till strukturen 
liknar varandra och därmed 
avviker från övriga grupper.  
De är varken ludna, böjda eller 
speciellt hårda. Trastarna som 
grupp skiljer i regel ut sig från 
övriga tättingar på storleken. 
Man får dock inte glömma att 
till exempel staren liknar tras-
tarna lite i storlek och form.

Sädgås, spetsbergsgås,                              grågås, kanadagås, vitkindad gås. Ringduva, turkduva tam/klippduva, turturduva, större turturduva.

Bilder: ANETTE UNGER

Några av gässen: En handpenna, 242–392 
mm, kraftig och hård – då kan man miss-
tänka gås.  Samtliga Ansergäss har vita 
spolar på pennorna, Brantagäss har mörka.  
Nästa steg blir att kolla mått och färg.

Fr v: Stare, taltrast, röd-
vingetrast, koltrast, björk-
trast och dubbeltrast.
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utplockade fjädrar ger en bra överblick vid en ny 
bestämning. Vid behov kan man sedan gå vidare 
och jämföra med fler exemplar i samlingen för att 
bekräfta artbestämningen.

 För vissa grupper har dessa referenssamlingar 
visat sig särskilt bra.

LITTERATUR

Det finns ett begränsat antal böcker om fjädrar. De 
jag har tillgång till är listade här.
• Robert März (2007)  ”Gewöll- und Rupfungs- 
   kunde”  
• Roy Brown m fl (1987) ”Tracks & Signs”, 1987 
• Marian Cieslak & Bolestaw Dul (2006) ”Feathers” 
• Hugh Boyd m fl (1975) “Duck Wings”
• Cloé Fraigneau (2007) “Reconnaitre facilement  
   les plumes”

Av dessa använder jag de två översta regelbun-
det. Boken av Robert März har följt mig i alla år i 
olika upplagor. Jag upplever den som överlägset 
bäst och fullständigast av alla, trots att den har re-
lativt knapphändig information om varje art.

NÄTET

På internet finns det flera bra sidor. Materialet där 
uppdateras och utökas betydligt snabbare än den 
information man får i böcker.

Översta adressen i listan har jag använt längst, 
men flera av de övriga har blivit bättre och bättre. 

Det kommer lite an på vad man söker efter.
www.michelklemann.nl
www.federbestimmung.de
www.federn.org
www.vogelfedern.de
www.gefiederkunde.de
aulaenred.ibercaja.es Atlas de Identificasion  

    de las Aves de Aragon
www.faunoekjmueller-magdeburg.de

FOTNOT: I del 3 av Fjäderskolan kommer jag att ta upp hur man 
lämpligen går till väga för att hålla reda på sina fynd – från regist-
rering av fynddata till förvaring.

 Mörkvingade kråkfåglar: Fjädrar kan ibland vara snarlika men i olika 
storlek = olika arter. Från vänster: Korp, kråka, råka, kaja, nötkråka.

Arttypiska fjädrar: Ibland räcker det med bara en fjäder för artbestämning. 
Från vänster: Trädkrypare, sidensvans, stenknäck.

Bilder: ANETTE UNGER

” Hittar man 
fräscha 
fjädrar av 
en utpräg-
lad flytt- 
fågel vin-
tertid bör 
man titta 
extra noga

När det gäller 
mörkvingade kråk-
fåglar – ge akt på 
fjädrarnas storlek.
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Bild:  KÅRE STRÖM

 Bäckdråg med  
gammal granskog  
– en av många bio-
toper i Svartedalen.
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S
VARTEDALENS VILDMARK tycks alltid ha haft en 
särskild attraktionskraft vad gäller natur- 
kultur- och friluftsupplevelser i Göteborgs-

regionen. Det gäller inte minst fågelupplevelser 
av olika slag – som orrspel en tidig aprilmorgon 
vid Stendammen eller en ugglenatt vid Mittvätt-
norna.

Svartedalen har en särskild lockelse även på 
mig, vilket sannolikt främst har med vildmarks-
känslan att gö ra. Jag har själv flera fina och ti-
diga minnen från Svartedalen, bland annat en 
skolutflykt en junidag på 1960-talet till Härse-
vatten och en kanotfärd med övernattning vid 
Kroksjön en helg på 1970-talet. Men i synnerhet 
minns jag de många ugglekvällarna i skogsmar-
kerna med Roland Börjesson från mitten av 
1980-talet under nästan tre decennier. 

Det finns många fina och spännande natur- och 
kulturmiljöer i Svartedalen och det har varit väl-
digt roligt att ha fått medverka till att samman-
ställa en naturguide över ett av södra Sveriges 
största skogliga vildmarksreservat. Bokens till-
komst skall främst ses mot bakgrund av att det 
har saknats en samlad naturguide i bokform till 
detta väldiga vildmarksområde.

FATTIGA TORPARE OCH MAGRA LJUNGMARKER

Fram till omkring 1700 var större delen av Bo-
huslän skogsklätt med undantag för vissa kust-
trakter, enligt John Lindners bok Skogens kröni-
ka i Göteborgs och Bohus län (Lindner 1935). 
Den norra delen av naturreservatet utgjordes av 
ett skogslandskap, medan det endast fanns spridd 
förekomst i den södra delen. Därefter minskade 
skogens utbredning i området, särskilt i de södra 

och västra delarna. Omkring 1850 var i stort sett 
endast den norra och nordvästra delen bevuxen 
med barr- och lövskog, medan ödsliga berg- och 
ljungmarker fanns utbredda i socknen Romelan-
da Torp. Där fanns många små hemman med 
magra marker i området. Namnen på torpen min-
ner om ett hårt och slitsamt liv, till exempel Dry-
petorp, Hungersvatten, Skrapekratt och Tattar-
dalen. 

För att återbeskoga ljunghedarna köpte Hus-
hållningssällskapet 2 500 hektar skogsmark i Ro-
melanda torp och när ljungbränningen förbjöds 
kunde de fattiga torparna inte längre försörja sig 
på de små gårdarna (Jansson m fl 1999). De fick 
flytta in till tätorterna eller kanske vara kvar och 
jobba med skogsplanteringar och andra arbeten i 
skogen. I början av 1900-talet avyttrade Hushåll-
ningssällskapet denna skogsareal till staten. Det 
blev Domänverket som kom att förvalta området 
Svartedalen, som har fått sitt namn efter ett  

Fågellokaler

Andlösa ugglekvällar, bubblande orrspel, järpar i små bäckdråg, 
kanotvatten och gammal torparbygd. Det fanns många skäl att 

rädda Svartedalens skogar. En nyutkommen naturguide  
visar på områdets rikedomar – och vägen dit.

TEXT : KÅRE STRÖM

KARE.STROM@GOF.NU

SVARTEDALEN
EN GUIDE TILL SKOGSRIKET

FÅGELLOKALER

Orrspel - BILD:  BJÖRN DELLMING
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kronohemman från 1600-talet, Svartedalen 1:1. 
Det är beläget nära Nedre Långevatten i sydvästra 
Svartedalen, mitt i ett tidigare järprevir. Successivt 
har Svartedalen åter kommit att beskogas och bör-
jade även bli ett populärt friluftsområde från 
1960-talet och framåt.

FRÅN FRILUFTSOMRÅDE TILL NATURRESERVAT

Under 1970-talet började Göteborgsregionens 
kommunalförbund uppmärksamma Svartedalens 
natur- och friluftsvärden genom en rad invente-
ringar och utredningar. Det resulterade i tillkom-
sten av ett första naturreservat redan 1982 – ett 
655 hektar stort hjärtformat skogsområde främst 
kring sjöarna Härsevatten, Måkevatten och Torr-
gårdsvatten. 
På 1990-talet bildades Föreningen Rädda Svarte-
dalens Vildmark för att slå vakt om och bevara 
Svartedalens natur- och kulturvärden. Flera av Do-
mänverkets kronoparker hotades nämligen av ut-
försäljning, men föreningen lyckades genom aktio-

ner tillsammans med Greenpeace och Fält- 
biologerna förhindra att flera av dem såldes.

Föreningens protester och engagemang bidrog 
till att två nya reservat bildades i Svartedalen.  
Det centrala området, Svartedalens naturreservat, 
tillkom 1999 och blev en utökning av det gamla 
reservatet och kom att omfatta nästan 3 500 hek-
tar. Ranebo naturreservat bildades några år senare, 
2001, och omfattar 245 ha. 

Noterbart är att större delen av Svartedalens na-
turreservat, cirka 2/3, visserligen består av ett helt 
skyddat naturskogsområde för ”fri utveckling”, 
men återstoden utgör ett ”skogsbruksområde”, där 
skogsbruk tyvärr är tillåtet. Trots att hela natur-
reservatet är ett Natura 2000-område för 16 fågel-
arter sker kontinuerligt gallringar och skogsav-
verkningar i en stor del av reservatet.
Skogsbruksdelen såldes dessutom ut av Skogssäll-
skapet till en privat markägare 2009, vilket har 
komplicerat hanteringen av flera viktiga frågor 
som rör natur, kultur och friluftsliv i reservatet – 

Bild: KÅRE STRÖM Bild: KÅRE STRÖM

Bild: KÅRE STRÖM

Somliga år häckar tretåig hackspett i det gamla reservatet. Sparvugglekull vid Springebacken.

Pärluggla.

” Samtliga  
hack-
spettsarter 
har påträf-
fats, även 
vitryggig 
hackspett 
som setts 
vid Holme-
vattnet
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till exempel skötsel av torpmiljöer, vatten- och 
vägfrågor och ansvar för frågor kring Bohusleden, 
som löper genom hela reservatet (Nilsson 2010). 

VARIERAD NATUR OCH FÅGELFAUNA

Naturen i Svartedalen är mycket varierad med om-
växlande djupa raviner, blockbranter, hällmarker, 
sjöar, våtmarker, sumpskogar, löv- barr- och 
blandskogar i skiftande åldrar. Det fuktiga mari-
tima klimatet har gett upphov till en rik moss- och 
lavflora. Det finns flera stråk med basiska bergar-
ter, bland annat grönsten, som skapat rikare växt-
lighet med intressant och värdefull flora, till exem-
pel vid Ranebolund, Stora Äggdalsjön och 
Grötevatten. Vid Ranebolund återfinns botaniska 
sällsyntheter som lundelm, hässlebrodd, skogs-
svingel och vipstarr. Hedjohannesört har en av sina 
få växtplatser i landet just i Svartedalen.

Fågelfaunan är särskilt betydelsefull i Svarte- 
dalen där hela reservatet har blivit Natura 
2000-område för ett stort antal fågelarter: storlom, 
bivråk, fiskgjuse, järpe, tjäder, berguv, pärluggla, 

sparvuggla, spillkråka, tretåig hackspett, nattskär-
ra och orre. En stor del av reservatet omfattas även 
av EU:s habitatdirektiv, där flera naturtyper är sär-
skilt prioriterade och skyddsvärda, bland annat 
västlig tajga, skogsbevuxen myr och högmossar. 
Det finns närmare 60 noterade och rapporterade 
rödlistade arter i Svartedalens naturreservat 
(Ström 2007, Nilsson 2010). 

 FÅGELDIREKTIVETS SKYDDSVÄRDA FÅGELARTER 

Särskilt skyddsvärda fågelarter i Svartedalen är 
framför allt knutna till äldre skogsbestånd, nä-
ringsfattiga sjöar och högmossar. Tjädern har fort-
farande en stabil population i främst talldominerad 
gles äldre skog. Fast de stora spelen med flera tup-
par och hönor finnas inte kvar längre utan verkar 
vara uppsplittrade i mindre eller solitära spel. 

Orren har gått tillbaka, men flera tuppar spelar 
fortfarande vid Stendammen – oftare i toppen på 
småtallar än ute på själva mossen. Järpen finns på 
några få ställen i Svartedalen, regelmässigt vid vis-
sa små bäckdråg omgivna av gran, al och björk.

Bild: BJÖRN DELLMING

Med tur och tålamod kan man till och med hitta järpe  i Svartedalen.

Pärluggla.
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Ugglebestånden varierar stort mellan åren, sär-
skilt pärluggla, som helt kan lysa med sin frånvaro 
vissa gnagarfattiga år. Sparvugglan förekommer 
som regel med några par varje år, och vid holk-
häckning brukar vi vara några entusiaster 
som ringmärker kullarna. Samtliga 
hackspettsarter har påträffats i 
Svartedalen, även vitryggig 
hackspett, som sågs vid Sto-
ra Holmevatten i Ranebo 
en höstdag i slutet av 
1990-talet. Gråspett kan 
ibland dyka upp vinter-
tid på fågelborden i om-
rådet. Tretåig hackspett 
har häckat vissa år i det 
gamla reservatet och 
man kan ibland se ringar 
av hackmärken på gra-
narna. Enstaka nattskärror 
finns på öppna mossar och 
hedar samt på större hyggen 
och även i vissa ledningsgator. 
Det finns några par häckande storlom 
i de större sjöarna i Svartedalen. Även nå-
got enstaka par fiskgjuse och berguv förekommer i 
området.

NÅGRA PÄRLOR I SVARTEDALEN

I ett fågelperspektiv bör några besöksvärda lokaler 
framhållas: Stendammen, Kringelsjöarna och Krok-
sjön, Ålevatten och Anviksfallen, Stora Äggdalsjön 
och Härsevatten, Ranebo och Ranebolund samt 
Romesjön och Väla bäck. De finns med i guidebo-
ken och ytterligare några intressanta fågelmarker. 
Här följer några exempel på tänkbara fågelutflyk-
ter:

1. APRILMORGON VID STENDAMMEN,  

KRINGELSJÖARNA OCH KROKSJÖN

En av mina egna favoritexkursioner är att åka vä-

gen genom Svartedalen upp till orrmossarna vid 
sjön Stendammen där en väg löper västerut mot 
Kroksjön. Det brukar vara som allra bäst en tidig, 
stilla och klar morgon i soluppgången under sena-

re delen av april. Som regel börjar orrarna 
spela ute på mossen när solen tittar 

fram. Från sjökanten kan man 
höra skogssnäppans ängsliga 

och klagande läte och från 
nordöstra sidan sjön hörs 
tranans rop. Även enkel-
beckasin, knipa och ka-
nadagås finns i området. 

Strax väster om par-
keringen – på en liten 
åsrygg strax intill – 
finns ett litet orrgömsle 
med plats för fyra perso-

ner. Efter att orrspelet eb-
bat ut kan man följa en 

mindre skötselväg västerut 
mot Kringelsjöarna och Krok-

sjön. Vid de tre Kringelsjöarna 
kan man stöta på knipa, kricka och 

skogsnäppa. Vid Kroksjön kan finnas både 
storlom och fiskgjuse. Ligger isen säker på senvin-
tern kan man åka skidor till västra stranden av 
Kroksjön och lyssna efter sparvuggla i skymning-
en. Vissa år kan upp till tre ugglor ropa från 
strandskogen. Det är även härligt att höra isens 
”tjångande” läten.

2. VÅR- OCH FÖRSOMMARVANDRING  

I RANEBOLUND OCH RANEBO

I dalgången mellan Ranebo och Ranebolund kan 
man redan tidigt på våren få höra skogsduvans rop 
och hackspettars trummande från brynmiljöerna i 
Ranebolund i söder och Ranebo i norr. I Ranebo-
lund finns det även gott om sångare och för något 
år sedan hördes även lundsångare i området. I Ra-
nebo har jag flera gånger stött på vildsvin och även 
tjäder och järpe i skogsmarkerna. Storlommen kan 
ropa från Stora Holmevatten, som innan försur-
ningen slog till på 1960-talet, hade ett fint röding-
bestånd.

3. VINTER OCH VÅR VID ÅLEVATTEN OCH ANVIKSFALLEN

Det finns flera fina rastplatser och utsiktsställen 
vid Ålevatten, där man kan höra storlommens trol-
ska läte på våren och försommaren. Vintertid kan 
det rasta sångsvan och strömstare vid iskanten 
nära bäcktillflöden och -utflöden. Vid Anvik, mel-
lan Håltesjön och Ålevatten, förekommer både 
häckande och rastande strömstare vid vattenfallet 
i bäcken. Forsärlan trivs också här.

Det finns många fina utflyktsmål i Svartedalen 
och jag hoppas att guideboken och kartorna kan 

svartedalen

H
edjohannesört hittar man utmed skogsvägar i Svartedalen.  Bild: ROGER GAHNERTZ

Naturguide till Svartedalen
Nyligen utkom Svartedalens pärlor – en guide till 
Svartedalens friluftsområde  en bok med  utflykts-
mål och vandringsförslag i Svartedalen.  
Fågellivet har en framträdande plats, men även 
växter och djur samt kultur- och friluftsliv beskrivs 
ingående. Här presenterar dessutom 14 utvalda  
utflyktsmål med vandringstips – en ansenlig del av 
Svartedalens många pärlor. Utflyktsdelen är rikt 
illustrerad med bilder och kartor (Crawford m fl 
2015). Boken är ett initiativ av Föreningen Rädda 
Svartedalens Vildmark och har utarbetats i samar-
bete med Kungälvs kommun, Västkuststiftelsen 
och Kungälvs Orienteringsklubb.

” Som regel 
börjar  
orrarna vid 
Stendam-
men spela 
när solen 
tittar fram



Fågellokaler

FÅGLAR PÅ VäSTKUSTEN 2/2016  25

vara till god hjälp vid ett besök i området. Det är 
lätt att gå bort sig i detta stora vildmarksområde, 
men det finns gott om välgjorda leder och stigmar-
keringar att följa. Den mest populära vandrings-
leden är utan tvekan Bohusleden, som kanske har 
sin vackraste sträckning just genom Svartedalens 
naturreservat. #

FOTNOT:  Kåre Ström är ordförande i Rädda Svartedalens Vild-
mark sedan starten 1996. Kåre leder regelbundet exkursioner i 
Svartedalen och är särskilt engagerad i ett holk- och ugglepro-
jekt i området.

Fågellokaler svartedalen

Karta: BJÖRN DELLMING
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Tre givna utflyktsmål i Svartedalen: 1. Stendammenområdet, 2. Ranebo, 3. Ålevatten och Anviksfallen.
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V
I LÄMNAR MILJONSTADEN Göteborg med dess 
trafikinferno bakom oss och åker söderut 
med buss mot nordhalländska fågelmarker, 

precis som skådare gjort alltsedan GOF bildades 
för precis hundra år sedan. Även om flera fina res-
taurerade och nyskapade våtmarker finns runt om 
stan, så har Halland ändå alltid betraktats som 
hemmamarker för göteborgarna. Men på den tiden 
fanns ännu häckande kärrsnäppor, brushanar och 
rödspovar på de halländska strandängarna. 

I kringliggande sankmarker kunde man få upp-
leva enkelbeckasinens säregna himlaspel och sökte 
man sig längre ut i kustbandet återfanns både ros-
karl och skärpiplärka i sina genuina häckningsmil-
jöer. Skäggmes och rosenfink var två nyss invand-

rade arter, som alltid väckte mycket sympati för 
sin skönhet i utseende och sång. Allt detta tillhör 
nu en förgången tid.

Väl framme vid Tjolöholm möter de svarthakade 
buskskvättorna, uppradade på stängselstolpar lite 
här och var. Deras intåg till Västsverige har varit 
remarkabelt och expansionen är ännu inte avslu-
tad. Det påkostade fågeltornet rymmer hela gäng-
et, till skillnad från det gamla som revs för att ge 
plats åt det nya. Ute i viken går enstaka vadare: 
gluttsnäppor, rödbenor och en svartsnäppa. Tjolö-
holm har trots läget och sina fina biotoper aldrig 
gjort sig känt för någon större vadarrikedom, men 
det är ändå en trevlig lokal med lite av varje. Vid 
sidan av några gråhägrar står ett gäng ägretthäg-

Fågelliv i Förändring

FÅGELFAUNAN 2052
  REINO SKÅDAR IN I FRAMTIDEN

FÅGELLIV I FÖRÄNDRING

Skedstork och skäggtärna är nästan givna på GOF:s hundraårsexkursion 
år 2052. Men svart rödstjärt går inte att hitta här längre och gulsparv är 

sällsynt. Reino Andersson, visionär exkursionsledare, blickar framåt.

TEXT :  REINO ANDERSSON

REINO.ANDERSSON@CIAOIP.SE
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FÅGELFAUNAN 2052
  REINO SKÅDAR IN I FRAMTIDEN

FÅGELLIV I FÖRÄNDRING

Stenknäck brukar lyckas med häckningen här. Grönbena på flytt söderut brukar rasta i Stålebodalen.

rar, närmare bestämt elva fåglar. Under senare år 
har många häckningsförsök gjorts, utan större 
framgång. Men de är knappast några rariteter läng-
re och beskådas endast lite förstrött av deltagarna. 
Desto mer framgångsrik har skedstorken varit, som 
nu förekommer med ett 30-tal par i Hallands våt-
marker. En vit stork syns på långt håll och havsör-
narna som häckar med flera par runt Tjolöholm, 
sveper fram och tillbaka över viken. Förra året vid 
denna tid sjöng en cettisångare här, vilken drog 
väldiga mängder kryssugna skådare. Några gylling-
strofer hörs sporadiskt bortemot slottet. Den är all-
tid lika uppskattad för sin ljudliga sång. Vissa arter 
tröttnar man aldrig på och sommargyllingen är en 
sådan. 

VI FORTSÄTTER NED mot Västkustens verkliga fågel-
metropol Getterön. Väl framme parkeras bussen på 
den enorma parkeringsplatsen vid det nyligen ut-
byggda Naturum. Förr, innan denna anläggning 
byggdes, omgavs våtmarkerna av lövdungar, ängar 
och ett litet flygfält. Nu möts man i norr av bo-
stadsområden alldeles inpå reservatsgränsen. I ös-

ter ligger den på sin tid så omstridda godsbangår-
den, i söder den nya djuphamnen och på det gamla 
flygfältet breder Varbergs största campingplats ut 
sig. Där går nu hundägare sin kvällspromenad på 
gångvägen utmed Killingatången, där vassar en 
gång i tiden växte sig täta. Fågelreservatets omgiv-
ningar har definitivt sett sina bästa dagar, men 
inom dess gränser är fågellivet alltjämt rikt, kanske 
till och med rikare än på 1900-talet. 

VI TRASKAR I FORMERAD TRUPP, tillsammans med hor-
der av andra skådare, trehundra meter ut till obser-
vationstornet mitt i Bassängen. Det rymmer femtio 
personer. Väl däruppe har man en vid överblick. 
Därifrån kan skedstorkarnas nybildade koloni vid 
Himleåns mynning beskådas och strax utanför i 
vattnet spatserar flera långbenta styltlöpare, också 
det en art som spridit sig från Danmark och etable-
rat sig här på senare år. Likaså tillhör dammsnäp-
porna sedan några år Getteröns häckfågelfauna. 
Även på områdets uppväxta strandängspartier är 
svarthakade buskskvättor karaktärsfåglar, liksom 
vitstjärniga blåhakar, om än i mindre antal. 

Ägretthäger och svarthakad busk-
skvätta är en vanlig syn år 2052, 
siar Reino Andersson. Och dubbel-
trasten har flyttat in till stan. 

Bild: BJÖRN DELLMING

Skedstork - Bild: BJÖRN DELLMING

” Utanför 
Himleåns 
mynning 
spatse-
rar flera 
långbenta 
styltlöpare, 
en art som 
spridit  
sig från 
Danmark

Bild: ERIK HIRSCHFELD
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Tofsvipan har behållit sina ställningar efter ned-
gången kring millennieskiftet, liksom sånglärkan, 
som dessutom har fått sällskap av ett par korttålär-
kor, vilka överraskande dök upp här förra året. De 
är inte lätta att få syn på, väl dolda på norra sidans 
ängsmarker. Glädjande nog har Getteröns symbol-
fågel sedan många år, skärfläckan, hållit sig kvar 
och stärkt sina ställningar som häckfågel, i synner-
het efter tillkomsten av de nyanlagda öarna i Dam-
men.

DE STORA MÄNGDER AV gäss som fanns här förr har 
decimerats rejält, orsaken är dock okänd. I gengäld 
är snatteranden idag en av de vanligaste andfåg-
larna, nästan lika talrik som gräsanden. Men natur-
ligtvis är alla de andra simänderna också närvaran-
de i varierande antal. Kolonin av svarthuvad mås 
växer sig allt större för varje år i skrattmåskolonin, 
där det första häckningsförsöket gjordes 2013. Nu 
är det istället vitvingad tärna och skäggtärna som 
står i färd med att försöka göra sig hemmastadda 
på lokalen, efter några misslyckade häckningsför-
sök såväl i fjol som i förfjol. Spridningen västerut 
från Polen tog ordentlig fart för ett tiotal år sedan 
och de båda tärnorna har nu fått fotfäste i såväl 
Skåne som Blekinge. Det hade varit fullkomligt 
otänkbart att föreställa sig dessa som potentiella 
häckfåglar vid tiden för GOF:s bildande. Hur som 
helst flyger de nu vackert och graciöst lågt över 
bassängens vatten och visar upp sig för både nya 
och gamla fågelentusiaster.

Getterön kan fortfarande stoltsera med att vara 
något av en raritetsmagnet, men nu med nya aktö-
rer. De senaste fynden utgörs av kohäger, rödnäb-
bad trut och flikstrandpipare. De två förstnämnda 
har erövrat stora delar av Europa, medan flik-
strandpiparen är en mycket sällsynt, om än förbi-
sedd gäst från Nordamerika. Denna dag uppenba-
rade sig dock inget exceptionellt. Men vi såg flera 
av de bruna glador som dagligen brukar kretsa 
över våtmarken, en art som några decennier till-
baka skulle betraktats som en raritet i dessa trak-
ter. Fiskgjusarna verkar däremot vara borta för 
gott. För inte så länge sedan var de ett givet inslag, 
särskilt under sensommaren, då flera individer 
kunde ses ryttla efter fisk i Farehammarsviken. En-
ligt de senaste forskningsrönen blev fiskgjusen ut-
konkurrerad av havsörnen som nu är vanlig i hela 
landskapet. 

Inne i Varberg fanns förr livskraftiga bestånd av 
invandrade turkduvor och svart rödstjärtar, men 
de är borta sedan ett antal år tillbaka. På dåtidens 
Hallandsexkursioner var det brukligt att ta en av-
stickare in till den gamla bangården och lokstal-
larna för att få se svartisarna i all sin prakt och ta 
del av deras säregna, knastriga sång. De uppvisar 
samma historik som tofslärkans uppgång och fall 
under 1900-talet. I gengäld har dubbeltrasten nu 

blivit en veritabel stadsfågel och hörs så fort vi går 
ur bussen för att inhandla lite ätbart. Vi beger oss 
sedan till stans utkanter, där ett par tornugglor bli-
vit ett pålitligt dragplåster. Eftersom det är mitt på 
dagen får vi nöja oss med en skymt av den ena som 
kikar ut ur en holk.

DAGEN GÅR FORT och vi åker slutligen inåt land, mot 
de fina skogarna ett stenkast innanför Varberg. Väl 
där har vi turen att få stifta bekantskap med ytter-
ligare en rar uggla, nämligen lappugglan som är 
stationär med två par i området. Om några veckor 
hörs säkert nattskärrornas surrande och spinnande 
snart sagt överallt, då de blivit extremt vanliga. 

I stort sett alla spettar har också ökat, i synner-
het spillkråka och göktyta, likaså den återinvand-
rade mellanspetten och vitryggiga hackspetten. 
Steglitsen har fortsatt sin lyckosamma utveckling 
och är om möjligt lika vanlig som i södra Europa. 
Däremot hör man knappast några svartvita flug-
snappare längre, vilket känns underligt med tanke 
på hur vanlig arten en gång var. Mindre flugsnap-
parens sångstrofer hörs i stället lite här och var i 
skogarna, liksom brandkronad kungsfågel som bli-
vit väldigt allmän, men för en ganska tillbakadra-
gen tillvaro. 

En annan art som genomgick en närmast explo-
sionsartad utveckling i början av 2000-talet, gran-
sångaren, har dock minskat betänkligt. Under da-
gen hör vi inte en enda. De yngre deltagarna letar 
också länge efter någon gulsparv, en art som nu-
mera tillhör sällsyntheterna i Sverige. 

VAD SOM STYR FÅGLARS upp- och nedgång lär vi kan-
ske aldrig få svar på, åtminstone verkar det inte 
följa några särskilt logiska mönster. När vi körde 
hemåt igen skämtade vi i bussen om att vi ju hade 
tänkt upptäcka landskapets första biätarehäckning, 
men ack vad vi gick bet. De verkar inte ha hittat 
hit eller funnit några lämpliga förutsättningar. Lite 
märkligt kunde vi tycka, då de förekommer i de 
flesta av våra sydliga landskap. 

Vår majexkursion i det halländska landskapet 
inför GOF:s 100-årsjubileum, bjöd på en helt an-
nan fågelfauna än på 1950- och 60-talet, då unga 
GOF:are lockades hit. Deras generation växte upp 
med spelande kärrsnäppor och rödspovar på 
strandängarna, samtidigt som de längtansfullt såg 
tillbaka på föregående generationers blåkråkor, 
dubbelbeckasiner och vita storkar. 

Dagens ornitologer kommer med tiden i stället 
att minnas och glädjas åt de skedstorkar, styltlö-
pare och nytillkomna tärnor de växte upp med. Det 
ligger nog i vår natur att vi gärna permanentar 
ungdomens vårar i ett rosenrött skimmer, alltme-
dan fågelfaunan oberoende och ständigt på nytt 
överraskar och anpassar sig i en aldrig avslutad dy-
namik.  #

” Vitvingad 
tärna och 
skäggtärna 
står i färd 
med att för-
söka göra 
sig hemma-
stadda på 
Getterön
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man Får tåla sig
TEXT OCH BILDER: PÄR SANDBERG

PARSANDBERGVBG@GMAIL.COM

sandbergs sida
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M
AN FÅR TÅLA sig, liksom. Om man skall 
lyckas att se färgerna och läsa av siffror 
och bokstäver. 

    En pilgrimsfalkhona som är kodad sitter 
längst upp på ett höghus i stan, ovanpå en in-
glasad altan. En färgring på höger ben och en 
annan på vänster. Fyrtio meter upp sitter hon. 
Det svartvita huvudet med det mörka ögat inra-
mat av gult, rör sig oroligt åt alla väderstreck 
som om hon väntade en attack eller kanske för-
beredde en. Då och då vinklas huvudet snett 
nedåt mot betraktaren med kikare och kamera. 
Hon har koll på honom också. 

    Djuret däruppe är det enda organiska liv 
som syns i kikarfältet, det enda som har linjer 
som saknar räta vinklar.

Som vanligt vill vi att hon skall lyfta sitt ben. 
Helst med en sådan där långsam chi gongsträck-
ning så att också vingen följer med ut. Då tar 
det några sekunder längre än när hon kliar sig. 
Träckning är ännu bättre. Då graviterar krop-
pen långsamt mot horisontalläge samtidigt som 
båda benen och färgringarna blir synliga. 

    Men man får tåla sig och ta den rörelse som 
kommer.

Och så händer det som ibland händer under 
väntan, när man har tid som skall ”dödas”. Allt 

runtom får gradvis större betydelse än det nor-
malt skulle ha. Detaljer börjar framträda, kopp-
lingar som inte skulle ägt rum sker någonstans 
bakom skallbenet och man börjar se och iaktta 
på ett annat sätt. ”Man skulle ha en laserstråle. 
Ett ofarligt ljus med överljudhastighet som stör 
fågeln, bara sådär lite grand så att den rör på 
sig och visar benen och ringarna. När vi vill det, 
så att man slipper vänta”.

    Motreaktionen kommer omedelbart. ”Då 
skulle det ju vara över. Då kan vi lägga ner allti-
hop, då är djuret däruppe ingen falk längre. 
Den skulle stället bli en kinesisk drake med lina 
och svans, en Pinocciofågel som vi kan hala in 
och släppa ut. När vi vill”.

   Man måste tåla sig liksom, kommer det igen 
från kroppen klädd i Gortex bakom Swarovskin. 

När sedan också den här falkindividen blivit 
avkodad nålar vi upp den med kulörta plast- 
huvuden på väggkartan för att lägga mönster 
med tider, platser och förflyttningar. Och vi no-
terar även hur länge vi själva varit på platsen, 
vad vi sett och inte sett. Den egna loggboken, 
som inte har ett smack att göra med falken där-
uppe på taket.

    Pinocciomänniskan som skriver, antecknar 
och iakttar. Medan falken flyger, sitter stilla 
länge och sedan flyger igen. #
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I det här numret får vi lov att sjunga storspovens visa. Och vilken 
visa sen! Både ödsliga flöjtanden som minner om årstidernas  

växlingar och en frejdigt bubblande åkallan av naturens urkraft.

TEXT :  HAMPUS LYBECK

HAMPUS.LYBECK@GOF.NU

STORSPOV
– VEMODIG, FLÖJTANDE, ILANDE
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S
TORSPOVAR SOM SPATSERAR i vattenbrynet el-
ler på en åker eller fäbodvall är för många 
en bekant syn. Det är en fågel som är svår 

att förväxla med annat än andra spovar och ka-
mouflageteckningen till trots är det en stor och 
rejäl fågel som är ganska enkel att få syn på 
även på lite håll.

 Faktum är att denna kråkstora fågel är så dis-
tingerad bland sina fränder och släktingar att 
den inte bara är Sveriges, utan världens största 
vadarfågel. Sådan information är säkert allmän-
gods och bänkvälling för stora delar av läsekret-
sen, men någonstans ska man ju börja.

FRÅN DET ATT DE tidigaste nordsträckarna angör 
Skåne i mars tills de sista ungfåglarna pyser 
framåt höstkanten kan storspovar alltså beskå-
das i diverse olika miljöer mellan kustband och 
myr, lite beroende på årstid och annat. Även 
jordbruksmark är en vanlig vistelsemiljö, inte 
minst Norrlands ladrike där storspoven anses 
vara en av karaktärsarterna, vilket exempelvis 
märks genom att den sedan 1988 är Västerbot-
tens landskapsdjur. 

Min research är knapphändig, men det ligger 
nära till hands att misstänka att eftersom stor-
spovens betydande storlek och näbblängd gör 
att den kan födosöka längre ner i jord, sand och 
vatten än andra fåglar, så konkurrerar den med 
få andra arter om födan och kan därmed hitta 
en födkrok i såpass varierade miljöer. 

Vad gäller födkrok förresten, så visar sig stor-
spovens näbb synnerligen lämpad för att extra-
hera havsborstmaskar från deras nästen i havs-
bottnen. Andra favoriter på smörgåsbordet är 
musslor, småkrabbor och daggmask, allt efter 
lokal och tillgång.

TROTS DENNA FRISINNADE INSTÄLLNING till omgiv-
ningens beskaffenhet och så löst hållna bostads-
krav som en grund grop eller lätt nedtrampad 
tuva att förvara äggen i, så häckar storspoven 
minsann inte varhelst marken råkar vara plan. 
Ängar och myrkanter, företrädelsevis på av-
stånd från mänsklig aktivitet, och i brist på det-
ta, så undanskymt som möjligt i jordbrukets ru-
deratmarker. Och just detta har under modern 
tid verkligen legat spovarna i fatet. Till följd av 
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jordbrukets modernisering har storspoven, tillsam-
mans med många andra fågelarter, minskat kraf-
tigt på global nivå. Världspopulationen uppskattas 
idag till som mest en dryg miljon individer och 
minskandet fortlöper.

ÄVEN I SKENET AV dessa dystra utsikter ligger storspo-
ven ändå bättre till än flera av kusinerna i släktet 
Numenius. Den smalnäbbade spoven (Numenius te-
nuirostris) har inte observerats tillfredsställande på 
femton år och eskimåspoven (Numenius borealis) 
finns inte säkert rapporterad sedan 60-talet. Habi-
tatförlust är en starkt bidragande orsak, men precis 
som med vandringsduvan jagades eskimåspoven i 
med dagens ögon sett oproportionerligt stora antal 
vid sträcket över prärien. Även storspov har for-
dom jagats, såsom varande en stor och matig fågel 
– recept finns troligen bevarade i kokböcker från 
bland annat engelsk renässans, men mer om det se-
nare.

NÄR VI ÄNDÅ ÄR INNE på släktet Numenius finns det 
några intressanta saker att nämna. Dels att det är 
omtvistat varifrån namnet egentligen härrör. Den 
ena hypotesen gör gällande att det kommer från 
det grekiska ordet ”noumenios” vilket lär ska be-
tyda ungefär ”av nymånen” och antagligen syfta på 
den månformade näbben. Den grekiske filosofihis-
torikern Diogenes Laertios använde på 200-talet 

detta namn i text. Den andra hypotesen utgår från 
ordet ”numen” som betyder ”nicka”.

Och rörande namn: ”spov”. Vad ska det betyda? 
Jo ordet spov har rötter i det germanska spōwan 
vilket betyder ila eller skynda, troligen syftande på 
fågelns gångstil eller snabba flykt. (Jämför engel-
skans ”speed”.) Kan också jämföras med dialektala 
uttryck som ”spö sig” i betydelsen skynda på.  
Andra liknande namn ur den nordiska språkfamil-
jen är storspove, stor regnspove, tangspógvi och fjöru-
spói. I svenskan har sedermera en vidare utveckling 
till adjektivet spovig uppstått. Storspovens håll-
ning och gångstil har av dåtida observatörer setts 
som förnäm och högfärdig och den som är ”spovig” 
är således, för att använda en annan fågelanalogi, 
en riktig sprätthök.

Jag har länge gjort det dåligt underbyggda anta-
gandet att det engelska namnet curlew har nåt med 
”curl” (lock, krusning) att göra vilket då skulle syf-
ta på näbbens krökning, men istället är gammal-
franskans ”courlieu” vilket betyder löpare eller 
budbärare det verkliga ursprunget. (Det moderna 
franska namnet är courlis.)

ÄLDRE OCH FOLKLIGA NAMN är ju alltid kul. Vi har  
exempelvis spjuling, vindspole, kovipa, tullare och 
nolavärspligg. Det senare kopplar fågeln till väder-
fenomen, vilket förekommer i flera andra språk, 
men då oftare regn än nordanvind. I övrigt är det 
magert med kopplingar till folktro, åtminstone vad 
jag kunnat finna på svensk botten. I engelsksprå-
kiga länder uppstår problemet att namnet curlew i 
äldre tider urskiljningslöst delas mellan flera spov-
arter och de endast avlägset besläktade tjockfotar-
na (vilka i modern tid kallas stone curlews för att 
mildra förvirringen). 

Till följd av sina nattliga vrål har tjockfoten i 
folktron fått status som psykopomp, det vill säga 
en ciceron för avlidnas själar till nästa värld eller 
motsvarande, som till exempel valkyriorna i nord-
isk mytologi. Begreppsförvirringen rörande spovar 
och tjockfotar gäller möjligen även tidigare nämn-
da recept i kokböcker. Från Estland lär vi emeller-
tid att man fordom hade uppfattningen att äldre 
ogifta kvinnor efter döden förvandlades till stor-
spovar.

HUR SÅDANA MYTER UPPSTÅR kan man fråga sig, men 
det kanske har sitt ursprung i storspovens omvän-
da könsdimorfism, om den nu varit allmänt känd 
bland allmogen såpass långt tillbaka i tiden. Köns-
dimorfism är ju skillnaden mellan könen där i de 
flesta fall hanen är stor och stark och dessutom hå-
rig eller färggrann eller innehavare av något annat 
attribut. 

Hos storspoven liksom hos många andra vadare 
och även exempelvis rovfåglar är det emellertid 
honan som står för den ståtligaste kroppshyddan 
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”  Stor-
spovens 
hållning 
och gång-
stil har av 
dåtida ob-
servatörer 
setts som 
förnäm  
och hög-
färdig 
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och den längsta näbben. Dock överlåter hon åt ha-
nen att spela allan och kurtisera. Med undantag för 
äggläggande och andel i ruvning överlåter hon 
vårdnaden av barnen till hanen. 

NÄR SPOVUNGARNA ÄR SÅDÄR tio dagar gamla bestäm-
mer spovhonorna att det är dags för lite egentid 
och vänder söderut. Hanen stannar med sina ätte-
läggar ännu en tid men tröttnar även han till sist 
på det svenska vädret och sträcker bort. Ungfåg-
larna insuper atmosfären intill sommarens sista 
skälvande dagar innan även de vänder näbben åt 
Västeuropas kuster eller någon trevlig del av Afrika 
för vintern. (Förutom den brittiska populationen. 
Den lämnar bara i undantagsfall de brittiska öar-
na.)

ÖVER STORSPOVENS FLYTTNING filosoferade Reinhold 
Ericson i sina Fågelkåserier (1921) enligt följande: 

Huru är nu detta möjligt? På hvad sätt lotsa de sig 
fram 

på tusenmilafärd öfver länder och haf, som de aldrig 
sett? — 
Instinkten, med detta godtköpsord replikerar till äfven-
tyrs en hvar, 
som på ett lättvindigt sätt vill komma ifrån en svårbe-
svarad fråga. 

VILKEN FRAMTID SOM GÅR våra unga långnäbbade 
vänner till mötes när de lämnat svensk mylla bak-
om sig går bara att spekulera i. Ännu råder oviss-
het kring flera faktorer bakom storspovens tillba-
kagång på senare år, med oväntat hög dödlighet 
bland vuxna individer, bevarandeåtgärder till 
trots. Från att ha varit en vanlig fågel har den nu 
för tredje gången i rad hamnat i rödlistekategorin 
NT, near threatened, nära hotad. 

Som kollektiv vill vi alla säkert rädda storspoven 
i den biologiska mångfaldens namn, men kanske 
även lite på ett personligt och njutningslystet 
egoistiskt plan, såtillvida att en vår nog är lite säm-
re utan melankoliska flöjtanden och bubblande 
spelflykt. #

” Dock över-
låter hon 
åt hanen 
att spela 
allan och 
kurtisera.

Storspov har delad vårdnad. Som hos så många andra vadare drar honan söderut när ungarna är kläckta. Efter det vilar ansvaret på hannen.
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  FÖRENINGSINFORMATION

VERKSAMHET 
OCH EKONOMI 2016
MEDLEMSANTAL

Vid årets slut hade föreningen 1 775 
medlemmar, varav 437 familjemed-
lemmar. Medlemsavgiften var 200 kr 
för enskild medlem, 270 kr för familj 
och 70 kr för ungdomar upp till 26 års 
ålder.

FÖRENINGENS FUNKTIONÄRER

Styrelsen har under året bestått av föl-
jande: Ordförande: Morgan Johansson. 
Vice ordförande: Berndt Lindberg. Kas-
sör: Hugo Krantz. Sekreterare: Mari-
anne Ohlander. Andre sekreterare: 
Anna Lena Ringarp. Ledamöter: Mats 
Bjersing, Magnus Eriksson, Gunilla Jar-
felt, Leif Jonasson, Peter Keil, Bengt 
Landahl, Hampus Lybeck, Karin Mag-
nander, Marie Mattsson, Per Undeland.

Revisorer har varit: Ordinarie: Crister 
Eriksson, Maud Ygge. Suppleanter: Sti-
na Andreasson, Bo Sobeus. 

Valberedningen har bestått av Nils 
Abrahamsson, Kerstin Hirmas och Brit-
ta Svensson.

STYRELSENS VERKSAMHET

Styrelsen har sammanträtt 11 gånger 
under året. Föreningens årsmöte hölls 
den 12 april på Naturhistoriska museet.

VILLA EKLIDEN

Inga större reparationer eller föränd-
ringar har skett under året. En fönster-
ruta som krossades i slutet av somma-
ren har lagats provisoriskt.

EKONOMI

Se separat resultat- och balansräkning.
Föreningen visade under 2015 ett 
överskott på 24 431 kr före finansiella 
poster. Föreningens innehav i fonder 
redovisas liksom föregående år till 
marknadsvärdet per 31 december.

FÖRSÄLJNING OCH PR

Böcker och holkar har funnits till för-
säljning på Ekliden och Fågelcentralen. 
För elfte året i rad har även en kalender 
till förmån för Fågelcentralen sålts. På 
Ekliden har också profilkläder med 
GOF:s logotyp funnits till försäljning. 
Reklam för GOF har gjorts genom 
vandringar och föredrag som annon-
serats i GP och lokaltidningar. Utöver 

detta har vi som vanligt haft ”öppet 
hus” på Ekliden på måndagskvällar, 
med minst en ledamot ur styrelsen 
närvarande.

EXKURSIONER OCH RESOR

Föreningen har som vanligt erbjudit 
medlemmarna ett varierat utbud av 
exkursioner under året. Utöver tors-
dagsexkursionerna för vardagslediga 
och LadyBirds exkursioner har fören-
ingen genomfört 14 dagsturer och fyra 
exkursioner med övernattningar. Där-
till gjorde föreningen två utlandsresor: 
till Spanien i månadsskiftet april/maj 
och till Sydafrika i november. Av dags-
turerna blev två inställda på grund av 
för få deltagare. Generellt sett har del-
tagarantalet minskat på våra endags-
exkursioner. Exkursioner med över-
nattning har skett till Skåne i februari 
och september, Stockholms skärgård i 
maj och Öland i oktober. Totalt deltog 
cirka 300 medlemmar på våra exkur-
sioner. Den naturskatt vi tar ut på våra 
exkursioner har gett drygt 20 000 kr till 
vårt fågelskyddsarbete.

AKTIVITETER FÖR VARDAGSLEDIGA

Aktiviteter för vardagslediga har ägt 
rum varje torsdag hela året, även nyårs-
dag, julafton och nyårsafton vilka inföll 
på torsdagar detta år. Totalt blev det 52 
vandringar, väl fördelade över hela Gö-
teborgsregionen, från Marstrand ner 
till Korshamn vid Morups Tånge och in 
till Nolhagaviken i Alingsås. På vand-
ringarna deltog i genomsnitt 27 perso-
ner med som mest 63 deltagare vid 
Torslandaviken 12 mars. Sammanlagt 
har 285 personer deltagit, 160 män och 
125 kvinnor. Av dem har 200 varit med-
lemmar i GOF (59% män) och varit 
med i genomsnitt 7 gånger. Av samt-
liga har 44 deltagare deltagit i vand-
ringar minst 10 gånger. De 85 som inte 
är medlemmar (50% män) har varit 
med på vandringar en gång (67 st) eller 
möjligen 2–3 gånger. Det är inte ett 
krav att man ska vara medlem för att få 
vandra, vi vet att många upptäcker 
föreningen på detta sätt och senare blir 
medlemmar. Medelålder på medlem-
marna med känd ålder har varit 68 år, 
den äldsta var född 1930, den yngste 

1996. Störst åldersgrupp var de födda 
1947. Minst 156 fågelarter noterades 
på vandringarna och rapporterades på 
Artportalen. Vardagsvandringarna pla-
neras på möten på Ekliden ett par 
gånger per år, någon kommitté finns 
inte men Stig Fredriksson (NaturStig) 
har varit sammanhållande kraft. Totalt 
har 23 olika personer generöst med-
verkat som guider, för vilket de tackas 
varmt. Ingen naturskatt har tagits ut på 
vandringarna, men alla deltagare upp-
manas att lägga frivilliga bidrag till Få-
gelskyddsfonden.

LADYBIRDS

GOF:s kvinnliga nätverk Ladybirds med 
omkring 110 medlemmar på e-postlis-
tan genomförde under året fem exkur-
sioner och två planeringsträffar.

Under våren besökte man Klippans 
naturreservat, Stora Amundö och äsk-
hults by. Höstexkursionerna gick till 
Suseåns mynning och till Vrångö.

På planeringsträffarna i juni och 
september drogs den kommande sä-
songens exkursions- och studiepro-
gram upp.

Samordningen av programmet ro-
terar och fungerar väl. Exkursionerna, 
som har byggt på samåkning eller all-
männa kommunikationer, har lockat 
mellan 8 och 18 deltagare.

MÖTEN PÅ NATURHISTORISKA OCH 

EKLIDEN

På Naturhistoriska museet har vi nor-
malt föredrag första söndagen i varje 
månad kl 18.30. Så även i år med fem 
föredrag på våren och fyra på hösten. 
Föredraget i april kombinerades med 
föreningens årsmöte. Föredragen på 
museet är oftast av lite mer vetenskap-
lig karaktär.

I vår klubblokal Ekliden på Södra 
Dragspelsgatan 32 har vi haft öppet 
hus varje måndag förutom cirka två 
månaders uppehåll under sommaren. 

Resultat per verksamhetsområde 2015

FALKVERKSAMHETEN
Intäkter Kostnader
Underskott Löner och avgifter

Div. omkostnader
Summa Summa

FÅGELSKYDDSVERKSAMHETEN
Intäker Kostnader
Jehander Lokala bidrag
Naturskatt lokal Internationella bidrag
Naturskatt internationell Inventeringar
Underskott Diverse kostnader
Summa Summa

NIDINGENVERKSAMHETEN
Intäkter Kostnader
Kungsbacka kommun Lokalhyra
Studiefrämjandet Material
Miljöpris Kungsbacka kommun Frakter, transporter
Försäljning Båtkostnader
Övriga intäkter Telefoni, hemsida, bredband

Övriga kostnader
Överskott

Summa Summa

FÅGELRÄDDNINGSVERKSAMHETEN
Intäker Kostnader
Försäljning kalendrar Kalendrar
Försäljning holkar Arrende
Övrig försäljning El
Hyresintäkter Löner och avgifter
Bidrag Göteborgs kommun Telefoni, mm
Djurens Vänner, Karlstad Veterinär
Föreningen Djurens Beskyddare Foder
Lions Club, Tuve-Säve Bil
Grimaldi Maritime Försäkring
Öckeröbussar Kostnader Hög
Svenska Naturskyddsföreningen, Lerum Inköp material
Skogsgläntans Fritidshem Övriga kostnader
Göteborg Energi, bolådor Finansiella poster
Minnesgåvor
Bidrag från privatpersoner
Studiebesök
Övriga intäkter
Lönebidrag
Underskott
Summa Summa

ÖVRIG VERKSAMHET
Intäkter Kostnader
Försäljning Fåglar på Västkusten
Annonser Material och varor
Studiefrämjandet i Göteborg Mötesverksamhet
Kommunala bidrag Exkursioner
Medlemsavgifter Lokalhyra
Exkursioner El
Bingo Telefoni, hemsida, bredband
Övriga intäkter Porto
Ränteintäkter Diverse kostnader

Överskott
Summa Summa

38 483    25 000    
13 483    

38 483    38 483    

15 000    57 000    
14 545    50 542    
37 100    18 350    
65 290    6 043    

131 935    131 935    

90 000    20 000    
16 650    9 394    
10 000    7 820    
10 142    60 163    
19 660    12 460    

24 850    
11 765    

146 452    146 452    

307 495    39 327    
39 945    43 752    
24 615    58 767    
60 000    998 677    

200 000    6 578    
2 000    3 234    
5 000    3 223    
5 000    19 682    

20 000    6 692    
5 000    39 880    

11 000    5 778    
1 700    1 240    

20 000    1 326    
6 250    

158 360    
10 500    

7 866    
277 864    
65 561    

1 228 156    1 228 156    

9 779    124 866    
27 500    29 370    
36 681    8 100    
52 331    811 068    

294 900    45 000    
840 845    21 627    

5 021    4 492    
2 300    4 550    

23 933    39 609    
204 608    

1 293 290    1 293 290    
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FÖRENINGSINFORMATION

En gång i månaden, normalt den tredje 
måndagen, kl 19.00, har vi haft före-
drag även där, fem gånger på våren 
och fyra gånger på hösten. Här berättar 
oftast föreningens medlemmar till 
egna bilder från företagna resor den 
senaste tiden. Då och då bjuds även 
externa föredragshållare in.

UNGDOMSAKTIVITETER

Ingen verksamhet har bedrivits under 
året.

STUDIEVERKSAMHETEN

Under året genomfördes tre stycken 
nybörjarkurser i ornitologi under våren. 
Totalt har cirka 45 personer deltagit i 
GOF:s studieverksamhet.

REGIONALA RAPPORTKOMMITTÉN (RRK)

Den regionala rapportkommittén i Gö-
teborg har under året som vanligt ar-
betat med administrering och kvali-
tetssäkring av fågelobservationer i 
rapportsystemet Svalan samt, efter det 
sistnämndas nedläggande, i det nya 
rapportsystemet Artportalen. Inkör-
ningsperioden till det nya, och radikalt 
annorlunda, rapportsystemet har med-
fört vissa problem och förseningar i 
vårt arbete, men på det stora hela inne-
bär det nya systemet mycket bättre 

möjligheter för kommittén att utföra 
sina uppgifter. Tyvärr dras vi med stora 
förseningar gällande publicering av 
årsrapporterna Fåglar i Göteborgstrak-
ten 2013 och 2014, vilkas produktion 
på grund av bland annat sjukdom och 
övergången till ett nytt rapportsystem 
dragit ut på tiden. Båda planeras emel-
lertid utkomma i början av 2016. Vidare 
har kommittén arbetat fortlöpande 
med behandling och införande av his-
toriska data i Artportalen. Arbetet har 
även fortskridit med att utforma en 
rrk-hemsida där fyndstatistik, nyheter, 
ändringar i rapportmallen, mötespro-
tokoll med mera kommer att kunna 
redovisas.

HEMSIDAN

Webbplatsen har hållits aktuell, med 
bland annat verksamhetsprogrammet, 
FpV-sidorna, exkursionsrapporter och 
uppdaterade lokalbeskrivningar. En del 
GOF-historik sammanställd av Conny 
Palm har tillkommit under Förenings-
info > Verksamhet. Ett antal yttranden i 
fågelskyddsärenden har lagts upp på 
www.gof.nu.

TIDSKRIFTEN FÅGLAR PÅ VÄSTKUSTEN (FPV)

Fåglar på Västkusten utkom enligt plan 
med fyra nummer under 2015. Inne-

hållet har varit inriktat på fågeltexter av 
varierande omfattning med koppling 
till Västkusten i allmänhet och Göte-
borgsområdet i synnerhet. En medve-
ten ökning av föreningsrelaterade in-
slag i tidningen har skett. Exempel på 
detta har varit information om fågel-
skyddsprojekt och exkursionsrappor-
ter. Ambitionen har varit att bibehålla 
samma goda kvalitet på innehåll och 
layout och att ge medlemmarna mer 
information om insatser och aktiviteter 
som sker inom föreningen. 

Max Nordgren har under året till-
kommit som ny redaktionsmedlem 
medan Ola Bäckman har lämnat sin 
post. Tidningen trycktes liksom tidigare 
hos Ale Tryckteam AB genom ett väl 
fungerande samarbete och annonse-
ringen i tidningen har fortgått med Elof 
Ericson Foto, Naturbokhandeln, Get-
teröbutiken och Måsen Webbhandel 
som stående annonsörer. Ny annonsör 
under 2015 var Götaplatsen foto.

FÅGELSKYDD

Fågelskyddskommittén har under 
2015 bestått av Christer Johansson 
(sammankallande), Morgan Johans-
son, Mats Bjersing, Fredrik Wagnström, 
Max Nordgren, Marie Mattsson, Kirsten 
Ekholm och Lars Gerre. Kommittén har 

haft nio möten under året.
Fågelskyddskommittén har under 

året bevakat fågelskyddsärenden i Gö-
teborgsområdet. Vi har yttrat oss i ett 
10-tal ärenden, bland annat Jehanders 
bergtäkt, väg 535 Åstebo (Partille), väg 
940 (Onsala), vindkraft Ulvås, Kroga-
bäcken, detaljplan Gamlestan och 
Forsåker (Mölndal). Vi har haft ett par 
uteaktiviteter bland annat till Sagsjön 
och lagt ut häckningsflottar och även 
deltagit i träffar med Mölndals kom-
mun, Skogsstyrelsen, Trafikverket med 
mera. Vi har engagerat en natur-
vårdskonsult till en rapport om Yxsjö-
området som GOF delfinansierat.

Fågelskyddskommittén är sedan 
2013 engagerad och hanterar avverk-
ningsanmälningar för skog i Kungs-
backa, Mölndal, Härryda, Partille och 
Bollebygds kommuner. LONA-projekt 
som pågår i vår regi är Inventering av 
Yxsjö-Skärsjöskogarna i Härryda kom-
mun samt Tjäderinventering i Kungs-
backa, Bollebygd, Marks och Varbergs 
kommun.

INVENTERINGAR

Under 2015 har inventeringskommit-
tén med föreningens medlemmar fort-
satt sitt arbete med att undersöka rap-
portområdets fågelliv. Bland de 
inventeringar som genomförts under 
året kan nämnas att den återkomman-
de hamn- och sjöfågelsinventeringen 
gjordes för fjärde vintern i rad. En 
sträckstudie av flyttande rovfåglar på 
en linje från Hönö till östra Härryda 
gjordes för andra året under tre höst-
helger. En kombinerad linje- och 
punkttaxering av övervintrande rov-
fåglar på Hisingen har fortsatt. Fören-
ingen har också deltagit i den nya na-
tionella våtmarksinventeringen som 
startat.

FÅGELCENTRALEN

Fågelcentralens 29:e verksamhetsår 
dominerades, precis som under senare 
år, helt av omhändertagande och reha-
bilitering av skadade fåglar. Övriga 
verksamheter var som tidigare, utåtrik-
tad verksamhet i form av studiebesök 
och föredrag.

Antalet skadade fåglar som inläm-
nades till fågelcentralen uppgick till  
1 147 stycken av 96 arter plus ett antal 
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raser av duvor. Årets antal är det högsta 
någonsin, mer än 130 fler än tidigare 
högsta antal. Nya arter blev sädgås, 
härmsångare, rörsångare och grön-
sångare. Några andra udda arter var 
storlom (2), berguv, lärkfalk, pilgrims-
falk (2), pärluggla (2) och kungsfiskare.

Ett av rummen i ”skadehuset” fick 
renoveras efter vattenskada. Väggar 
och golv fick rivas ut och kaklas om.

Föreningen fortsatte också sitt en-
gagemang i Projekt Pilgrimsfalk med 
inventeringar och häckningskontroller. 
I det vilda hittades 115 par pilgrimsfalk 
i södra Sverige. Totalt konstaterades 
minst 184 ungar från dessa par.

Studiebesök med föredrag på fågel-
centralen har genomförts för skolor 
och föreningar. 

Praktikanter och praos har deltagit i 
verksamheten, varierande från enstaka 
dagar till flera veckor. Dessutom har 
enstaka personer kommit för artiklar 
och reportage. Det massmediala in-
tresset fortsätter att vara stort.

NIDINGEN

Verksamheten på Nidingens fågelsta-
tion 2015 pågick kontinuerligt under 
tiden 5 mars – 15 november. Under 
året ringmärktes 9 415 fåglar, vilket i 
runda tal är tvåtusen färre än genom-
snittet för senaste 10-årsperioden. Det-
ta kan säkerligen förklaras till stor del 
av den kalla och regniga våren/försom-
maren, vilket orsakade en mycket dålig 
häckningssäsong för många tättingar. 
Antalet ringmärkta arter uppgick till 
101, vilket dock ligger i paritet med det 
normala. Den 10 april märktes inte 
mindre än 1 077 fåglar, vilket är den 
näst bästa dagssumman någonsin och 

den dagens 347 ringmärkta järnspar-
var torde vara svenskt dagsrekord för 
arten. Den 10 september nåddes en 
milstolpe i fågelstationens historia då 
fågel nr 300 000 ringmärktes – en sä-
desärla. 

När det gäller den tretåiga måsen 
konstaterade vi i år för första gången 
lyckad häckning utanför Nidingen, då 
två par fick ungar på Fladens kasunfyr 
drygt 11 km SSV om Nidingen. Sedan 
ett par år tillbaka färgringmärker vi de 
häckande tretåiga måsarna och silltru-
tarna, vilket har genererat en kraftig 
ökning av återfynd för dessa arter. Un-
der hösten påbörjades ett samarbete 
med Sahlgrenska sjukhuset med in-
samling av fästingar på fåglar för vidare 
kartläggning av spridning och omfatt-
ning av fästingburna sjukdomar.

TORSLANDAVIKEN

Torslandavikskommittén
Under 2015 har medlemmarna i kom-
mittén varit Rune Blomgren, Peter Da-
nielsson, Morgan Johansson, Peder 
Kinberg, Dennis Kraft, Magnus Pers-
son, och Kåre Ström. 

Förutom egna möten har vi haft ett 
antal samrådsmöten med bland annat 

Göteborgs Hamn AB, Länsstyrelsen 
och olika kommunala förvaltningar. Vi 
har återkommande träffat Göteborgs 
Hamn i en referensgrupp och diskute-
rat frågor som rör gemensamma in-
tressen. Det har också varit möten med 
Länsstyrelsen i frågor som rör Natura 
2000, bevarande- och skötselfrågor, 
fågelinventeringar och kontrollpro-
gram. Vi har sedan många år ett myck-
et givande samarbete med Föreningen 
Torslandavikens Naturreservat (FTN). 

Viktiga händelser under året  
”Vadehavet”
Hamnens arbeten med den tidigare 
mudderdeponin har inletts under 2015 
och pågått i ett intensivt tempo med 
tippning av lermassor från Marie-
holmstunneln. Först anlade man kör-
vägar över muddret för att lastbilar och 
grävskopor skall kunna fördela lermas-
sorna jämt över ytan.

Täckningen med lera kommer att 
fortsätta ytterligare en tid, några häck-
ningsöar skall anläggas, vallarna tätas 
och ett pumpsystem installeras. Däref-
ter lägger man på ett biologiskt aktivt 
skikt, eventuellt rent havssediment, 
med maskar, mygglarver och andra 
organismer, som är tänkt att utgöra 
födounderlag för vadare, änder och 
andra sjöfåglar i ett grunt vattenom-
råde. Arbetet med ”vadehavet” beräk-
nas stå klart andra kvartalet 2018 med-
an intrimningen tar ytterligare cirka ett 
halvår.

Restaurering av ”Östra stranden”
Restaureringen av den östra stranden 
vid Karholmsbassängen har dragit ut 
något på tiden. Den tidigare branta 

strandkanten som hade planats ut och 
täckts med naturgrus skulle under 
2015 ha kompletterats med anläggan-
de av revlar, uddar och småskär vid 
stranden nedanför fågeltornet. Denna 
sista etapp blev fördröjd med anled-
ning av det omfattande arbetet med 
vadehavet. Göteborgs Hamn, som an-
vänder egna maskiner och entrepre-
nörer i restaureringsarbetena hade 
svårt att få tillräcklig arbetskraft ledig 
för både åtgärder vid östra stranden 
och vid vadehavet. Något vi har full 
förståelse för. 
 
Vandringsled vid   
Karholmsdammen
På FTN:s och GOF:s initiativ har Park- 
och Naturförvaltningen anlagt en na-
turstig runt Karholmsdammen. Fören-
ingarna har varit med om att 
projektera och utforma stigen samt 
tagit fram underlag till informations-
skyltar i området. Genom vår medver-
kan har stigen fått en sträckning som 
stör fågellivet så lite som möjligt. Sti-
gen är märkt med trästolpar och på 
flera platser finns skyltar som berättar 
om fågellivet. Naturstigen invigdes 
den 2 juni 2015.

Restaurerings- och utvecklingsplan
GOF har tillsammans med FTN sam-
manställt en utvecklings- och hand-
lingsplan för Torslandaviken. Den be-
skriver restaureringsplaner för flera 
strandområden, återskapande av olika 
biotoper samt lämnar förslag på olika 
utvecklingsprojekt i området, till exem-
pel en anlagd boplattform för fiskgju-
se, predationssäkra backsvalebon, an-
lagda grunda våtmarker, utökat bete 

   FpV FÖRENINGSINFORMATIONFÖRENINGSINFORMATION  

BILDGÅTAN
Som vanligt är Bild 1 lite lätt-
are och visar en regelbundet 
förekommande art i Sverige. 
Bild 2 är tänkt att utgöra en 
lite större utmaning, och  
behöver inte vara anträffad  
i Sverige – men väl i Europa. 
Svar och förklaringar finns  
på insidan bakpärmen.  
Lycka till!

TEXT OCH BILDER: OLA BÄCKMAN
BILD 1 –  ART OCH ÅLDER? BILD 2 – ART?

Sånglärka nu åter på gamla flygfältet.  Bild: J-Å NORESSO
N
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med kor eller får, slaghackning och 
rotorkultivering av igenväxta stränder, 
en häckfågelinventering med mera.

Bete på strandängsområdet
För nionde året i rad har Bertil Nilssons 
kor betat på strandängen vid Kar-
holmsbassängen, vilket har börjat ge 
ett positivt resultat med bland annat 
häckande sånglärka och sydlig gulärla i 
det betade strandängsområdet. GOF 
och FTN har föreslagit att betesområ-
det utökas att även omfatta strandnära 
delar av Karholmen.

Modellflyget AKMG
Miljödomstolen beslutade under 2015 
att modellflygklubben AKMG måste 
avveckla sin verksamhet vid Karhol-
men senast med utgången av 2018. 
Vid domstolsförhandlingarna kunde 
GOF och FTN visa på de många pro-
blem och störningar på fågellivet som 
uppstått till följd av flygverksamheten, 
som har pågått och pågår i direkt an-
slutning till Natura 2000-området. Det 
har särskilt berört fågellivet på den be-
tade strandängen och i den angräns-

ande Karholmsbassängen. Flygverk-
samheten har under senare år kommit 
att koncentrerats till strandängen och 
vattenområdet i Natura 2000-området 
och störningarna på fågellivet har ökat 
väsentligt. Vi önskar att flygklubben 
erbjuds en bättre plats där de kan ut-
veckla sin hobby fullt ut, samtidigt som 
fåglarna slipper störas.

Avtal med Göteborgs Hamn
Ett mycket värdefullt skriftligt kontrakt 
har upprättats mellan Göteborgs 
Hamn, Göteborgs Ornitologiska Fören-
ing och Föreningen Torslandavikens 
Naturreservat. Det skedde under årets 
sista månad och går ut på att Vade-
havet och restaureringen av östra 
stranden skall färdigställas med en 
snabbare tidplan. Det gäller även av-
vecklingen av containerhanteringen 
på Risholmen. I avtalet framgår även 
att Hamnen skall utreda möjligheterna 
att flytta delar av den skyddsvall av 
sprängsten som ligger på Karholms-
bassängens västra sida. Den anlades 
vid flygplatsen tillkomst för att hålla 
vatten borta från startbanan. Tanken är 

att skapa en strand som naturligt kan 
översilas vid högvattenperioder i bas-
sängen och gynna rastande vadare.

INVENTERINGAR OCH ÖVRIGA FRÅGOR

Det är det nionde året som sjöfågelräk-
ningar har ägt rum i Torslandaviken på 
uppdrag av Länsstyrelsen. Den sker i 
nio olika delområden mellan 25 och 30 
gånger om året. även strandängsin-
venteringar har utförts inom betesom-
rådet under 2015. Sjöfågelsinvente-
ringen visar på en markant uppgång 
av i princip samtliga växtätare, svanar 
och änder. även salskrake uppvisar en 
uppgång under året. Inventeringarna 
visar också att vissa arter har en lång-
siktigt vikande trend, bland annat vigg 
och knipa.

Bland övriga frågor kan nämnas att 
GOF och FTN tillsammans haft arbets-
dagar under våren och hösten vid Tors-
landaviken. Vi har röjt sly och städat 
upp diverse dumpat avfall och skräp i 
området.

Vi vill även i år rikta ett varmt tack till 
FTN för ett mycket givande och trevligt 
samarbete under året och till Bertil 

Nilsson vid Askesby, som i flera år på ett 
föredömligt sätt hållit betesdjur på 
strandängen vid viken. Vi vill också 
tacka alla de ornitologer som invente-
rat fågellivet i viken och som även upp-
märksammat kommittén på vissa frå-
gor och problem under året.

Göteborg, mars 2016
Marianne Ohlander (sekreterare)
Morgan Johansson (ordförande)

Undertecknade har granskat Göte-
borgs Ornitologiska Förenings räken-
skaper för år 2015 jämte årsredovis-
ning och andra handlingar. Då 
räkenskaperna är i god ordning och 
den interna kontrollen syns oss betryg-
gande, tillstyrker vi att: 
- den av oss påtecknade balans- och 
resultaträkningen per 2015-12-31 till-
styrkes
- samt att styrelsen beviljas ansvarsfri-
het under den tid som årsredovisning-
en avser.
Göteborg 2015-02-23

CRISTER ERIKSSON (REVISOR) 
MAUD YGGE (REVISOR)

FÖRENINGSINFORMATION  



    

EXKURSIONER 
OCH RESOR
Följ gärna med oss på våra trev-
liga exkursioner! Vi anordnar 
kortare turer till hemmalokaler, 
heldagar på Västkusten och 
längre resor till mer avlägsna 
platser. Information om hur du 
anmäler dig, vad du bör ta med 
dig, pris, och annat du behöver 
veta hittar du i rutan till vänster. 
Utöver det ordinarie program-
met har vi också utflykter för dig 
som är ledig på vardagarna (se 
rubriken VARDAGSAKTIVITETER).  
Nätverket för GOF:s kvinnor,  
LADYBIRDS, drar fortfarande ut i 
fält då och då – se nedan.  
Kontakta annalena.ringarp@gof.
nu om du vill vara med! 

LÄRJEÅNS DALGÅNG 
LÖRDAG 14 MAJ

När fåglarnas vårsång är som allra 
ivrigast vandrar vi längs den natur-
sköna Lärjeån och spanar efter dal-
gångens typiska arter som forsärla, 
svarthätta, stenknäck, drillsnäppa 
och mindre hackspett. Förutom 
fåglar kan man njuta av en vacker 
vårblomning. Promenaden startar 
vid Angereds centrum kl 07.00. 
Spårvagn 9 avgår från Drottnings-
torget kl 06.19. Exkursionen är 

även öppen för icke medlemmar.
LEDARE: Lars Erik Norbäck. PRIS: 20 kr. ANMÄLAN: 
Ingen. KONTAKT (EJ ANMÄLAN): Gunilla Jarfelt 
(073-367 75 72).

FÅGELSKYDDSEXKURSION 
LÖRDAG 14 MAJ

Välkommen till en exkursion till-
sammans med Fågelskyddskom-
mittén, med fokus på skyddsvärd 
natur hotad av bygget av väg 940 i 
Onsala. Vi går längs med vägen 
och pratar om vad vi ser och varför 
GOF är emot vägbygget. Tåg avgår 
från Göteborg Central kl 08.15, an-
kommer till Hede Station 08.36. 
Det går bra att ansluta vid statio-
nen 08.40 eller vid Kapareskolans 
parkering 08.50, för vidare trans-
port i bilar. Bitvis är det fuktigt , så 
välj bra klädsel och rejäla skor.
LEDARE: Christer Johansson (073-422 61 57) och 
Morgan Johansson (070-776 19 43).

NATTSKÄRREVANDRING
SÖNDAG 5 JUNI

Följ med på en kvällsvandring i 
området kring Rambo mosse och 
bekanta dig med nattskärrans sär-
egna och mytomspunna sång. 
Myggmedel eller eventuellt mygg-
nät rekommenderas! Samling vid 
parkeringen till Horsikans badplats 
kl 20.00. Buss 751 går från Möln-
dals centrum, hållplatserna Hål-

sten eller Skyttegatan är närmast. 
Öppen även för icke medlemmar. 
Arrangeras i samarbete med Möln-
dals Naturskyddsförening.  
LEDARE: Per-Anders Svensson (031-87 50 18). 
PRIS: 20 kr. ANMÄLAN: Ingen. KONTAKT (EJ ANMÄ-
LAN): Maria Eriksson (070-539 59 10).

SKÅNE/FALSTERBO
FREDAG 9 – SÖNDAG 11 SEPTEMBER 

Som vanligt drar vi till Skåne när 
sommaren börjar övergå i höst. Vid 
denna tid är sydsträcket som inten-
sivast och vid lämpligt väder kan 
bivråkarna räknas i hundratal när 
de sträcker ut mot sydväst. även 
tättingar och andra rovfåglar drar i 
stora mängder över Falsterbonäset 
– riktiga rariteter kan passera. Vi 
bor lite ”lyxigare” i år, på Falsterbo 
kursgård. De håller med lakan, 
städning och frukost. Till varje rum 
hör också egen dusch och toalett. 
Efter morgonskådning på Nabben 
åker vi tillbaka till Höllviken och 
äter frukost. Vi har bokat 11 dub-
belrum och två lite dyrare enkel-
rum. Deltagarantalet är således 
begränsat till 24 personer. Avresa 
kl 15.00 på fredag med hemkomst 
söndag kväll ca 18.00. I priset ingår 
s k naturskatt med 5 procent.
LEDARE: Leif Jonasson. PRIS: Ca 1 900 kr. 
ANMÄLAN: Senast 5 augusti med 500 kr. KONTAKT 

(EJ ANMÄLAN): Berndt Lindberg (073-693 81 00).
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Exkursionsinfo
FÖRANMÄLAN: Ange resmål, namn 
på samtliga personer, telefonnum-
mer och om du kan ställa upp med 
bil. För ungdomar upp till 26 år ska 
också anges födelsedata. OBS! För 
LadyBirds och Vardagsaktiviteter 
gäller andra regler, se info i program-
met. Anmäl dig helst via e-post till 
resor@gof.nu. Skicka ett separat mejl 
för varje exkursion som du anmäler 
dig till och skriv xkursionsnamnet i 
ärenderaden. Alternativt går det ock-
så att skicka brev till GOF, Box 166, 
421 22 Västra Frölunda.

ANMÄLNINGSAVGIFT: Ev anmäl-
ningsavgift ska betalas in på plusgiro 
470 06 96-0. Det går även bra att 
använda Swish till nummer 
1232682326. Datum för inbetald 
avgift avgör turordning vid fullteck-
nad resa. Avgiften återbetalas om 
resan blivit fulltecknad, inställd eller 
om avanmälan sker före sista anmäl-
ningsdag samt vid senare avanmä-
lan om ersättare finns. För övriga 
exkursioner betalas inget i förväg.

PRIS: Avgiften insamlas i allmänhet 
under exkursionen. . För ungdomar 
upp till 26 år ges en rabatt på 25 % 
på dags- och helgexkursioner. I pri-
set är en ”naturskatt” på 5 %, dock 
minst 20 kr, inkluderad. Naturskatten 
går i sin helhet till GOF:s fågelskydds-
fond. För bilresor används en bilkost-
nad av 18:50 kr/mil. Vid bussresor är 
priset beroende av antalet deltagare.

SAMLING  Om inget annat anges 
samlas vi vid ”vita huset”, Bergslags-
gatan 2, bakom Nils Ericsonsplatsen. 

ANSLUTNING/UPPHÄMTNING: Anslut-
ning/upphämtning kan ske utefter 
färdvägen, efter överenskommelse 
med exkursionens kontaktperson.

TAG MED: matsäck och lämpliga 
kläder, samt vid resa med övernatt-
ning, som vanligen sker på vand-
rarhem, lakan och handdukar.

ÅTERBUD: Sena återbud lämnas  
till exkursionens kontaktperson 
eller på GOF:s telefonsvarare, 031-
49 22 15, vilken oftast avlyssnas 
dagen före avresa. 

ÖVRIGT:  Alla deltagare förutsätts 
utnyttja exkursionens färdmedel och 
övernattning. Undantag från detta 
kan bara medges om resan inte däri-
genom fördyras för övriga deltagare. 
För övriga upplysningar vänd dig till 
exkursionens kontaktperson.

I år blir det två sommarexkursioner längs Hallandskusten med Reino 
Andersson och tio exkursioner till Breviks kile på Tjörn med Per Unde-
land. Såväl artsammansättning som åldersfördelning varierar under 
sommarens gång. Första hälften av juli bjuder på adulta fåglar av våra 
skandinaviska arter. Från andra halvan av juli kommer de arktiska va-
darna och ungfåglarna, vilka oftast skiljer sig mycket från sina föräld-
rar. Vi försöker lära oss om dessa skillnader och även en del om vadar-
nas ruggningsmönster. Vi åker i egna bilar. Se detaljer och tider nedan. 

HALLAND
LÖRDAG 23 JULI

AVRESA: Kl 08.00. Ledare: Reino Andersson. 

ANMÄLAN: Senast 15/7. Pris: Ca 200 kr.

KONTAKT (ej anmälan): Anna Lena Ringarp 
(070-827 93 76).

LÖRDAG 6 AUGUSTI

AVRESA: Kl 08.00. Ledare: Reino Andersson.

ANMÄLAN: Senast 29/7. Pris: Ca 200 kr.

KONTAKT (ej anmälan): Anna Lena Ringarp 
(070-827 93 76).

SOMMARENS VADAREXKURSIONER
JULI–SEPTEMBER

Myrsnäppa.  Bild: BJÖRN DELLMING

BOHUSLÄN 

TORS 14/7–15/9 KL 18.00

Skådning i Breviks kile Bohusläns bästa 
vadarlokal i flyttningstid! SAMLING: Radona 
(Getinge), Skärhamn. Vi hoppas se ett tiotal 
arter vadare på nära håll. Dåligt väder – fler 
vadare! KONTAKT: Per Undeland 073-419 84 
50. OBS: Ingen föranmälan eller avgift.
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BRUDAREBACKEN 
LÖRDAG 17 SEPTEMBER  

Vi beger oss till en av Göteborgs 
hetaste punkter för sträckfågel-
skådning och får erfaren  hjälp att 
identifiera både fåglar i luften ovan 
oss och de runt omkring. Denna 
gång riktar exkursionsledaren, 
med många års erfarenhet av ar-
bete bland ungdomar och barn, 
uppmärksamheten särskilt mot 
yngre exkursionsdeltagare. Sprid 
gärna ryktet! Vi samlas vid Bruda-
rebackens södra parkering kl 
07.00. (För vägbeskrivning, se un-
der Lokaler på GOF:s hemsida.) 
LEDARE: Hampus Lybeck. PRIS: 20 kr. ANMÄLAN: 
Ingen. KONTAKT (EJ ANMÄLAN): Anna Lena Ringarp 
(070-827 93 76).

ÖLAND
TORSD 29 SEP – SÖNDAG 2 OKT 

I år lägger vi höstresan till Öland 
ännu en vecka tidigare, d v s vecka 
39. Vi har sett genom åren att 
många av de östliga rara sångarna 
redan passerat när vi kommit till 
ön. Dock finns en liten variation 
mellan de olika arterna. Vid denna 
tid är luften fylld av sydflyttande 
fåglar med dominans av vitkin-
dade gäss. Vi åker gemensam buss 
och bor tre nätter på Ottenby 
vandrarhem. Skolhuset på gården 
samt ytterligare några rum är bo-
kade. Avresa torsdag kl 15.00 med 
hemkomst söndag em/kväll. även 
i år kör vi ett spännande artrace 
mot stockholmarna. Förra året 
nådde vi 119 arter. I priset ingår s k  
naturskatt med 5 procent.
LEDARE: Uno Unger. PRIS: Ca 1 800 kr. ANMÄLAN: 
Senast 28/8 med 500 kr. KONTAKT (EJ ANMÄLAN): 

Gunilla Jarfelt (073-367 75 72).

VARDAGS- 
AKTIVITETER
Torsdagsutflykter till kända och 
okända platser, ingen anmälan, 
frivillig naturskatt, mycket fågel, 
en del bekanta, fikapaus på 
vacker plats. Svårighetsgrad:  1 
– lätt vandring, 11 – medelsvår/
medellång vandring, 111 – svå-
rare/längre vandring. Vid sam-
åkning delar vi på bilkostnaden 
18:50 kr/mil och bil. Om ingen 
guide anges guidar vi själva. 
Kontrollera alltid på www.gof.
nu om programmet har ändrats. 

Där finns också rapporter från 
en del tidigare vandringar, lik-
som hos www.naturstig.se.  
Kontakt: Stig Fredriksson,  
telefon 0703-30 28 16.

SISJÖN-OXSJÖN 11

TORSDAG 5 MAJ, KL 09.30-13

Vi vandrar i Sandsjöbackas vårfag-
ra marker, ända ner till Oxsjön och 
tillbaka. Här lyssnar vi efter nyan-
lända sångare och spanar efter 
hasselsnok. Buss 84 går från Mark-
landsgatan kl 08.52 till hållplats 
Askims Svartmosse kl 09.10. Bilå-
kare på Söderleden tar av vid Sisjö-
motet mot Sisjö industriområde, 
fortsätter Sisjövägen upp till skylt 
”Scoutstuga” med parkering. Mö-
tesplats vid parkeringsplatsen vid 
Sisjöns scoutstuga kl 09.30.
GUIDE: Göran Pettersson.

DALSLAND  111

TORSDAG 12 MAJ, KL 09-14 

Hästefjordsområdet, med sjöarna 
Stora och Östra Hästefjorden samt 
angränsande våtmarker, är Dals-
lands bästa fågellokal med mycket 
varierande fågelliv. Lokalen är ut-
förligt presenterad i Magnus Ull-
mans bok ”Götalands bästa fågel-
lokaler”. Under häckningstid finns 
rördrom, vattenrall, småfläckig 
sumphöna och brun kärrhök. 
Många nordliga vadare rastar i mit-
ten av maj, bl a dubbelbeckasin. 
Det är våta marker, så stövlar re-
kommenderas. Samåkning från 
Bäckebol köpcentrum, samling  
kl 08.00. Man kör E45, passerar 
Trollhättan, tar av mot Karlstad och 
efter 5–6 km svänger mot Lane-
Ryr. Efter 5,7 km kommer man till 
trevägskorset vid Siviken, där vi 
samlas för vidare färd.  
GUIDE: Per Undeland.

RANEBO SVARTEDALEN 111

TORSDAG 19 MAJ, KL 10-14 

Natur- och fågelvandring i Ranebo 
naturreservat. Vi passerar små 
torphemman och sjöar och rastar 
vid utsikten över Flesevatten samt 
vid Stora Holmevatten eller Svarte-
vatten. Terrängen är ganska krä-
vande, starkt kuperad och omväx-
lande och går i järp- och 
vildsvinsmarker. Samåkning från 
hållplats Bäckebol köpcentrum 
med avfärd kl 09.00 till parkering 

vid Maxi i Kungälv, nära McDo-
nalds, för slutlig samåkning. Det 
finns bara parkering för ett fåtal 
bilar vid reservatet. 
GUIDE: Kåre Ström.

HÖRDALEN  1

TORSDAG 26 MAJ, KL 09-12 

Vackert och fågelrikt litet naturre-
servat mellan Särö och Vallda 
Sandö. Många gamla ekar gynnar 
hålbyggare. Mycket hassel och ett 
litet alkärr. På våren hörs många 
sångare och trastar. Vi kommer 
även ner till havet vid Brandshults-
viken med vadare och änder. 
Samåkning från Frölunda kyrka  
kl 08.30. Kör Särövägen väg 158 ca 
3 km. Söder om Särömotet skylt åt 
höger ”Naturreservat och golfba-
na”, 20 p-platser för allmänheten 
på golfbanans p-plats där vi sam-
las. Buss 720 från Kungsbacka sta-
tion 08.46 framme hållplats 
Hamravägen kl 08.56.
GUIDE: Margareta Ekman Svensk.

GALTERÖ 11

TORSDAG 2 JUNI, KL 10-14

Vi gör en repris på förra årets för-
sommartur till denna ö, som nu till 
större delen kommer att skyddas 
som naturreservat. Rödbena, gök 
och stenskvätta hör till de bofasta 
arterna, kanske ser vi någon ras-
tande arktisk vadare. Ca 8 km 
vandring. Samling på Saltholmens 
brygga i anslutning till båtens av-
gång kl 09.20 till Brännö Rödsten. 
Spårvagn 11 från Centralstationen 
kl 08.34 eller buss 114 från Nils Er-
icson terminalen kl 08.48. Åter vid 
Saltholmen kl 14.49. Reservation 
för tidtabellsändringar. 
GUIDE: Lars Hellman. 

MJÖRN RUNT 1

TORSDAG 9 JUNI, KL 10-13

Med ångbåten Herbert tar vi en tur 
på Mjörns innanhav. Här har fågel-
livet inventerats i ett halvsekel 
med intressanta resultat. Fåglar 
som normalt finns vid havet häck-
ar här, strandskator, småskrakar 
och silltrutar. Havsörn och stor-
skarv väntar vi oss. Ibland rastar 
ejder och labbar passerar på flytt-
ning. OBS: Resan har krävt för- 
anmälan och är nu fullbokad.
GUIDE: Stig Fredriksson.

SÄRÖ VÄSTERSKOG1

TORSDAG 16 JUNI, KL 09-12

Skogsduva, mindre hackspett, 
gröngöling och spillkråka har no-
terats häcka i detta Natura 
2000-område, berömt för sin ur-
sprungligt präglade kustskog. Vi 
vandrar bland månghundraåriga 
tallar och väldiga hagmarksekar, 
och tar oss via Barrlindkärret upp 
till utsiktspunkten för fika. Återvä-
gen går delvis vid stranden. Totalt 
en sträcka på 4–5 km. Blå Express 
mot Särögården kl 07.26 från Cen-
tralstationen anländer Särögården 
kl 08.09. Byte till buss 720 mot 
Kungsbacka kl 08.16 till hållplats 
Särö kyrka kl 08.22. Fortsätt till fots 
på Stallbacken ner till P-plats Särö 
Västerskog vid Gustav V:s väg, där 
vi samlas kl 08.40.
GUIDE: Ingrid Hammarström.

BOKEDALEN, JONSERED 1

TORSDAG 23 JUNI, KL 07.30-11

Vi samlas vid Jonsereds station 
07.30, går upp genom Bokedalen 
och lyssnar in sångare, mesar, flug-
snappare, trastar och hackspettar. 
Givna är grönsångare, svarthätta, 
svartvit flugsnappare och större 
hackspett. Här har även mindre 
flugsnappare setts flera år. Vi avslu-
tar genom att följa Säveån från As-
pen och ner till Jonsereds fabriker. 
Har vi stor tur lyckas vi se alla tre 
rätt exklusiva arter som trivs vid 
strömmande vatten.
GUIDE: Peter Keil.

SILLVIK 11

TORSDAG 30 JUNI, KL 09-12

Rundvandring genom koloniom-
rådet upp mot de berömda snäck-
skalsbankarna där kärrknipprot 
och nattviol blommar. Vi fortsätter 
mot Tumlehedsdalen och passerar 
den omtalade hällmålningen. förbi 
båthamnen och ut efter havet till-
baka mot Sillvik. Det blir 5 km på 
fina vägar och stigar. Buss 24 går 
från NE-terminalen till Amhults 
resecentrum där man tar buss 23 
till Sillvik. Samling kl 09.00 vid par-
keringen vid Sillviks badplats.
GUIDER: Gun-Britt & Kennet Thor.

VÄLEN 11

TORSDAG 7 JULI, KL 09-12

Vandring vid den utan tvekan 
mest välbevakade fågellokalen i 
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    FpV FÖRENINGSINFORMATION

vårt närområde. Buss 92 från Frö-
lunda torg till hållplats Kannebäck, 
ingen samåkning denna gång. Vi 
ses vid fågeltornet kl 10.00. 
GUIDE: Uno Unger.

SKÄNDLA 1

TORSDAG 14 JULI, KL 09-12

Skändla skalgrusbank, en rest från 
tiden då Kvilledalen var ett havs-
sund, ligger vid Skändlabergets 
fot. Lokalen har en rik flora med  
bl a vildlin, spåtistel och fältmalört. 
Här finns också Skändla by, som 
omnämns redan på 1300-talet. 
Berget som vi skall bestiga har sin 
högsta punkt 80 m ö h, och täcks 
till största delen av tall- och gran-
skog med inslag av en och lärk. 
Duvhök, morkulla, barrskogsmesar 
och spillkråka är arter som kan på-
träffas här. Samling vid hållplats 
Skändla södra kl 08.45. 

SÄVELÅNGEN, NÄÄS 1

TORSDAG 21 JULI, KL 10-13

Vandring vid Sävelångens dalgång 
nära Nääs Slott. Det blir en vand-
ring i för de flesta av oss okända 
marker, i den spännande tid när 
det finns som mest fåglar i vår na-
tur och de första flyttfåglarna bör-
jar förbereda sin långa färd. Sam-
åkning från Frölunda kyrkas 
parkering kl 09.00, E20 till Nääs-
motet (89). Samling vid parkering-
en vid Nääs bro (parkeringsavgift) 
kl 10.00.
GUIDE: Hasse Österman.

HALLANDSKUSTEN 1

TORSDAG 28 JULI, KL 08-12

Bilexkursion. Vi träffas vid Västra 
Frölunda kyrka 06.45 så vi kan star-
ta färden 07.00. Det är samåkning 
som gäller – fulla bilar. Fokus va-
dare. Vi hoppas sydsträcket kom-
mit igång och att vi får se adulta 
arktiska vadare i vackra dräkter. 
Förslag till stopp: Morups Tånge, 
Koggerudden, Lynga och Galta-
bäck. Beräknad hemkomst vid 
13-tiden. 
GUIDE: Peter Keil.

KÅLSEREDS DAMMAR 1

TORSDAG 4 AUGUSTI, KL 09.30-12

Området är en nyanlagd våtmark 
som redan bjuder på en del fina 
obsar som gluttsnäppa, mindre 
strandpipare, änder och rovfåglar. 

Bilister kör väg 155 mot Torslanda 
men tar av till höger på Sörredsvä-
gen. Fortsätt sedan rakt fram förbi 
Volvo men ta inte av mot PV områ-
det utan håll vänster på Sörredsvä-
gen tills man når Kålseredsrondel-
len. Där kör man rakt fram och 
fortsätter ca 500 m på höger sida 
till en liten parkering (ingen skylt). 
Buss 22 och 36 går till Kålsereds 
byväg där går man tillbaka en bit 
ner till Sörredsvägen och sedan 
över på andra sidan. 

BRUDAREBACKEN 1

TORSDAG 11 AUGUSTI, KL 08-11

Brudarebacken är välkänd bland 
sträckskådare, men också för att 
här kan små fåglar rasta och låta 
sig beskådas. Morgonen är den 
bästa tiden för sträckstudier, därför 
startar vi lite tidigare. Spårvagn till 
hållplats Töpelsgatan, sedan minst 
två kilometers vandring eller lift 
med bilåkare. Samling kl 07.30 vid 
Frölunda kyrka för samåkning för 
dem som bor i väster. Guiden mö-
ter upp vid P-platsen vid Brudare-
backen kl 08.00. 
GUIDE: Leif Jonasson.

NÄSBOKROK 1

TORSDAG 18 AUGUSTI, KL 10-12

Vi besöker naturreservatet Näsbo-
krok på Ölmanäshalvöns sydvästra 
spets strax norr om Åsa. Området 
består av ljunghedar, hällmark och 
klapperstensfält och har en impo-
nerande utblick över havet. Från 
parkeringen följer vi den cirka 1,5 
km långa stigen runt reservatet 
och hoppas att vi får se många av 
de 210 fågelarter som rapporterats 
från denna lokal. Vi träffas kl 09.00 
vid Västra Frölunda kyrka för sam-
åkning. Bilister åker söderut och tar 
avfart 58 mot Åsa. Vi samlas vid ICA 
Åsa där guiden följer oss till Näsbo-
krok, där vi startar kl 10.00. 
GUIDE: Calle Hagman.

VALLDA SANDÖ 1

TORSDAG 25 AUGUSTI, KL 10-12

Vi besöker den bästa vadarlokalen 
nära Göteborg, i en tid när fortfa-
rande många vadare kan skådas. 
Vi har ännu en gång förmånen att 
bli guidade av ägarna till Lindhol-
mens gård innanför Låddholmsvi-
ken. Busshållplatsen heter Arken, 
buss 733 går från Kungsbacka sta-

tion. Samåkning i bilar från Frö-
lunda kyrka med avfärd kl 09.15.
GUIDER: Helen och Benny Averpil.

SMITHSKA UDDEN 11

TORSDAG 1 SEPTEMBER, KL 07-10 

En fin sträcklokal i stadens sydväs-
tra del. Gulärla och trädpiplärka 
brukar dominera vid denna tid. Vi 
står på berget och spanar/lyssnar 
så länge vi har lust. Buss 92 från 
Frölunda Torg kl 06.40 till ändhåll-
platsen Näsbovägen, fortsätt ca 
100 m västerut, följ sedan Smithska 
vägen till Smithska uddens parke-
ringsplats. Samling där kl 07.15.
GUIDE: Lars Hellman.

LÖFTAÅNS MYNNING 1

TORSDAG 8 SEPTEMBER, KL 10-12

Vi besöker även denna höst denna 
betagande fågellokal vid Löftaån 
med en erfaren guide. Här finns 
rastplatser för trötta flyttfåglar som 
så gärna följer kusten. Samåkning 
från Frölunda kyrka med avfärd  
kl 09.15. Slutlig samling vid Kung 
Frilles torg vid COOP mitt i Frillesås 
kl 10.00, där vi ställer så många  
bilar vi kan innan vi åker ut i deltat.
GUIDE: Calle Hagman.

BUNKETORP  11

TORSDAG 15 SEPTEMBER, KL 10-13 

Bunketorp, ett område med orörd 
karaktär, mycket fåglar och vilda 
djur ligger vid Lindome golfbana, 
söder om Hällesåkersvägen. I detta 
friluftsområde finns flera vand-
ringsvägar med lättvandrat under-
lag, även om det är mycket upp 
och ner. Gärdsmyg, kungsfågel och 
spillkråka kan ses här. Res med 
pendeltåg till Lindome station och 
tag buss till Bunketorp, eller så sti-
ger man av vid Lindome kyrka och 
tar en promenad. Samåkning från 
Frölunda kyrka kl 09.00. Samling 
vid Bunketorps (OK Uvens) parke-
ring kl 10. 

LADYBIRDS
RAGNHILDSHOLME
TORSDAG 19 MAJ 

Vi träffas vid Radiomotet kl 18  
för att gemensamt i bil åka ut till 
Ragnhildsholme för en kvällsut-
flykt bland sångare. Barbara Hedén 
och Anna Lena Ringarp samordnar. 
Messa eller mejla Anna Lena om 

ditt deltagande och eventuellt bil-
innehav på 0708-27 93 76. 

MÅNDAGAR 
PÅ EKLIDEN
Varje måndagskväll är det öppet 
hus i vår föreningslokal Villa 
Ekliden på Södra Dragspelsga-
tan 32 i Västra Frölunda. Välkom-
men in på en kopp kaffe och 
trevligt fågelprat med andra i 
föreningen! Följande måndagar 
är det bildvisning kl 19.00. 

NATUR &  KULTUR I RISVEDEN
MÅNDAG 16 MAJ

En gång i tiden var Risveden mel-
lan Alingsås och Göta älv en vild-
mark med enstaka skogsgårdar. 
Fortfarande finns här en del att se 
för alla som vill. Pelle Dalberg har 
vandrat här i många år och berät-
tar i afton om denna sin stora skog.

FÖREDRAG 
PÅ MUSEET
GOF:s föredragskvällar på  
Naturhistoriska museet vid  
Linnéplatsen hålls oftast första 
söndagen i varje månad, men 
kontrollera alltid i programmet. 
Kaffe med tilltugg finns i pausen 
till facilt pris och trevligt fågel-
snack. Välkommen, alltid klock-
an 18.30! 

ROVFÅGLAR  I  VARBERGS  KOMMUN
SÖNDAG 4 SEPTEMBER

I mer än 30 år har Bo Kanje letat 
och ringmärkt rovfåglar och ugglor 
i Varbergs kommun. Han hittar bon 
överallt där andra bara ser lite 
skog. Kom och hör honom berätta 
om kattugglor, ormvråkar och hur 
man klättrar upp i höga träd. 

gOF:S FÖREDRAg, EXKuRSIONER  
OCH STuDIECIRKlAR ARRANgERAS  

I SAMARBETE MED STuDIEFRäMJAN-
DET I gÖTEBORg

 WWW.STuDIEFRAMJANDET.SE
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STYRELSEN

ORDFÖRANDE

MORGAN JOHANSSON
morgan.johansson@gof.nu (0300-611 07)

VICE ORDFÖRANDE

MATS BJERSING
mats.bjersing@hotmail.com (0708-46 75 97)

SEKRETERARE

ANNA LENA RINGARP
annalena.ringarp@gof.nu (0709-28 65 50)

ANDRE SEKRETERARE

BELLA GREWAL
bella7305@hotmail.com (0707-142213)

KASSÖR

HUGO KRANTZ
hugo.krantz@gof.nu (0300-604 34)

ÖVRIGA LEDAMÖTER

GUNILLA JARFELT
LEIF JONASSON
PETER KEIL
BENGT LANDAHL
HAMPUS LYBECK
MARIE MATTSSON
MAGNUS NEUENDORF 
BOSSE THODAL
PER UNDELAND
fornamn.efternamn@gof.nu

NIDINGENS FÅGELSTATION

GOF bedriver ringmärkningsverksamhet  
på Nidingen från tidig vår till sen höst.  
Besök www.gof.nu/nidingen för mer  
information om Nidingen och det  
aktuella bokningsläget.

PLATSBOKNING

MIKAEL HAKE
bokning@nidingensfagel.se (0706-46 48 71 eller 0761-75 03 05)

KOMMITTÉER

EXKURSIONER

GUNILLA JARFELT
gunilla.jarfelt@gof.nu (031-15 52 05)

FÅGELCENTRALEN

TOMMY JÄRÅS
tommy.jaras@gof.nu (0303-165 01)

FÅGELSKYDD

MATS BJERSING
mats.bjersing@hotmail.com (0708-46 75 97)

HEMSIDA

NILS ABRAHAMSSON
nils.abrahamsson@gof.nu (0708-194477)

INFORMATION OCH KOMMUNIKATION

GUNILLA JARFELT
gunilla.jarfelt@gof.nu (031-15 52 05)
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Rapportera helst dina fynd till Artportalen/Svalan 
(www.artportalen.se/birds) så snart som möjligt 
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Inrapporterade observationer visas förutom på Art-
portalen även på GOFs hemsida och Kustobsar (se 
ovan för adresser). Hjälp om hur du rapporterar finns 
på Kustobsar under  
”Rapportera”.
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Bild 1:   
En tätting sitter med huvudet bort-
vänt och döljer effektivt sitt ansikte. 
Fågelns storlek är svår att avgöra på 
bilden men den förefaller långstjär-
tad med relativt kraftiga fötter. 
Kombinationen kanelbrun rygg och 
grå nacke ger oss egentligen bara 
två möjligheter att välja mellan. 

Adult hane törnskata eller dito 
hämpling.  Stjärtens utseende till-
sammans med ving- och bröstteck-
ning utesluter tveklöst den senare. 
Adult hane törnskata (Göteborg, 
juni).
Bild 2:  
En påfallande ljusmantlad måsfågel 
som putsar sig. Tittar vi på vingspet-
sarna så ser vi att de är helt vita i 
teckningen vilket kraftigt begränsar 

vårt val av möjliga arter. Denna ka-
raktär i kombination med en tydligt 
blodröd näbb och röda ben därtill 
gör att vi inte kan landa i någonting 
annat än svarthuvad mås. 
Just ovanstående karaktärer visar 
också att det rör sig om en adult 
fågel vilken i sommardräkt har en 
svart huva. Den här fågeln är såle-
des i vinterdräkt. Adult svarthuvad 
mås  (Göteborg, februari). 

LÖSNINGAR TILL BILDGÅTAN
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