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TONEN I DEN 

I STEGET IN i skådningens och 
skådarnas land följde för mig 
även inträdet i deras virtuella dito: 
fågelrelaterade forum på sociala 
medier. Arenor där informationen 
är blixtsnabb. Liksom till synes 
tiden för reflektion bakom efter-
följande respons. Avsändaren är 
ibland anonym, inte helt förstås 
– det tillåter inte Facebook, som 
ju är giganten i sammanhanget 
och Saurons öga riktad mot alla 
vrår av våra liv – men inget hind-
rar mig från att med en vand-
ringsalbatross tryne och ett alias 
likt Havets Gigant svära och håna 
och döma med en vokabulär som 
får Magnus och Brasses svor-
domsvisa att framstå som den  
vänaste vaggvisa … 

OCH MOTTAGAREN – vad vet vi 
om denne? Eller om de kanske 
tusen andra som läser de hårda 
ord som studsar och sprider sig 
likt pesten i forum som ju bara ska 
vara en mötesplats för att prata 
om fåglar. Det vi älskar. Fältöver-
tramp, larmdisciplin och jakt, här 
eller kring Medelhavet, vinter-
skådning och fotografering – star-
ka känslor väcks men vad sänder 
vi ut för signaler, vad lär vi våra 
barn, om vi inte kan prata om  
oegentligheter i en hövlig ton?

JAG KAN VARA känslomässigt 
reptilsnabb i situationer när jag 
önskat att andetaget hann först. 
Bättre har jag blivit på att fördröja 
handlande med anledning av den 
första reaktionen, men visst kan vi 
alla bli bättre? Jag kan det defini-
tivt. Men det här är Fåglar på Väst-

kusten. Här 
har vi tänkt 
både en och 
två gånger. 
Trevlig läs-
ning!
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Var är alla unga skådare?  
 EFTER EN VARM OCH fördelaktig vår med en efterföljande bra sommar 
bäddar det för många lyckade häckningar i fågelmarkerna. För-
hoppningsvis gäller detta också de arktiska vadarna där i skrivande 
stund de vuxna fåglarna redan har börjat sin färd söderut till sina 
vinterkvarter. Snart kommer även årets ungar att sträcka söderut 
med förhoppningsvis många roliga observationer som väntar alla 
skådare som tar sig ut till lämpliga rast- och 
sträcklokaler för att skåda.

MEN FÖRYNGRINGEN AV AKTIVA SKÅDARE verkar 
det vara sämre ställt med. I alla fall om man 
tittar på medlemssiffrorna för Göteborgs Or-
nitologiska Förening. Saknas det intresse för 
fåglar och fågelskådning bland yngre eller 
är det svårigheterna med att ta sig till fågel-
rika lokaler som motverkar intresset? Eller 
är det föreningslivet som inte lockar nume-
ra?

FÅGLAR FINNS JU ”ÖVERALLT” så egentligen kan 
man ju skåda i sin närmiljö var man än bor. 
Och fina fågellokaler finns ju tillgängliga 
inom kollektivtrafikavstånd. Så kanske är 
det annat än fågelskådning som lockar mer. 
Men vad skulle vi i GOF kunna göra för att 
få upp intresset för naturen i allmänhet och 
fågelskådning i synnerhet?

DETTA HAR VI I FÖRENINGEN diskuterat vid ett flertal möten men egent-
ligen inte hittat något fungerande sätt att öka intresset. Under hös-
ten kommer vi att träffa andra aktörer som har naturen i fokus, för 
att försöka få till någon form av samarbete för att visa ungdomar på 
fåglarnas fascinerande värld. Men det kommer troligen behövas 
mer än så.

DÄRFÖR BEHÖVER VI ALL HJÄLP vi kan få från alla er, våra medlemmar, 
alltifrån nya idéer för att väcka fågelintresset till att aktivt hjälpa 
till att få igång en självgående fungerande ung-
domsgrupp.  
    En arbetsgrupp har startats för detta uppdrag. 
Så är du intresserad av att hjälpa till så skicka ett 
mejl till gof@gof.nu och lämna förslag. För om vi 
inte får någon föryngring av fågel- och naturin-
tresserade vilka ska då ta över ef-
ter oss gamlingar? ORDFÖRANDE: MORGAN JOHANSSON

MORGAN.JOHANSSON@GOF.NU

” Vad skulle vi 
i GOF kunna 
göra för att få 
upp intresset 
för naturen 
i allmänhet 
och fågel-
skådning i 
synnerhet?

Fåglar
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Sträckräkning av 
rovfågel i Göteborg

  RÄKNA ROVOR!   Glöm inte bort 
årets sträckräkning av rovfågel. 
Första tillfället är lördag 27 au-
gusti och efterföljande den 17 
september och 8 oktober. Loka-

lerna är Nötholmen (Hönö), Kar-
holmen (Torslandaviken), Göta-
ledstoppen, Brudarebacken, 
Fridhemsberget (Mölnlycke), 
Skällsjöås (Landvetter), Svärt-
tjärn (Härryda) samt Smedstorp 
(Björkekärr). Som vanligt står er-
farna räknare på plats från gry-

ning till 14.00. Se forum på 
Kustobsar och GBG300 (Face-
book) för mer info  och eventu-
ella ändringar. Alla är varmt väl-
komna att komma upp till valfri 
lokal och vara med under räk-
ningen. Kontakta oss gärna . 

 # OLA BÄCKMAN

Nordsångare  
på Nidingen 

  UNIKT FYND    På midsommar-
dagen, 25 juni, hade Uno 
och Anette Unger fått upp 
näten på Nidingen redan i  
gryningen. Vid 07.40 upp-
täckte Uno en Phylloscopus-
sångare i ett av näten när-
mast stationen. Med fågeln i 
säkert förvar inne på statio-
nen stod det snabbt klart att 
det rörde sig om en nord-
sångare (Phylloscopus bo-
realis). Trots att det är en 
svensk häckfågel var detta 
ett närmast sensationellt 
fynd – blott det femte ge-
nom tiderna i södra lands-
ändan. Samtliga utom ett av 
dessa har gjorts på fågelsta-
tioner och detta var det för-
sta fyndet för Västkusten. 
När fågeln efter noggrann 
dokumentation släpptes tog 
den snabbt höjd och drog ut 
över Västudden och har se-
dan inte återsetts.  

Nordsångaren tillbringar 
vintern i Sydostasien och är 
en av de svenska häckfåglar 
som anländer allra sist till 
sina häckplatser, ungefär 
när flera vadare börjar vän-
da åter mot syd. Det troliga 
är alltså att denna fågel dra-
git vidare norrut. Flera ob-
servationer har i år, som van-
ligt, gjorts i norra Sverige, 
exempelvis i Abiskoområ-
det. Denna lilla sensation 
kom bara en vecka efter att 
det fångats en fältsångare 
på Nidingen. 

# ERIK WALLENTIN

  EFTERLÄNGTADE GÄSTER     
Skedstork, en mycket sällsynt 
ras av svarthakad buskskvätta, 
dag efter dag med skräntärna 
– Torslandavikens dragnings-
kraft tycks bara öka. 

Torslandaviken är en ständigt 
aktuell fågellokal, en kär hem-
malokal för många Göteborgs-
skådare och inte minst en på-
litlig raritetsmagnet. Våren 
2016 har inte utgjort något un-
dantag från detta och kanske 
till och med varit lite extra het. 

Den 3 maj hittade Christer 
Fält minst två spelande dub-
belbeckasiner på gamla flyg-
fältet, för andra året i rad. Den 
9 maj blev det ännu en repris, 
denna gång på ägretthäger,  
tack vare Ola Wennberg. 

Den 20 maj var det dags för 
tyngre saker då Niklas Arons-
son resolut visade varför han 
valt Göteborgs bästa kontor 
när han på första parkett be-
vittnade hur en skedstork lan-
dade på vadarstranden. Fyndet 
var på sätt och vis väntat då 
arten expanderat kraftigt norr-
ut under senare år och flera in-
divider setts i både Halland 
och Bohuslän, men icke desto 
mindre blev detta det första 
fyndet i Göteborgs rapportom-
råde och många skådare 
strömmade till under dagen. 
Vid 18.50 drog skedstorken sö-
derut och har sedan inte åter-
setts. Dock har flera individer 
varit stationära i Halland un-

der stora delar av sommaren 
och det kan förstås röra sig om 
en av dessa. 

Ett exemplar sågs även flyga 
förbi Nidingen den 3 juni. Re-
dan dagen efter 
skedstorken gjor-
de Dan Lundberg 
en av sina otaliga 
rundor runt Tors-
landaviken och 
belönades denna 
gång med en 
sjungande blåhake 
vid gamla fågel-
tornet – även den-
na gladde flera 

skådare. Den 26 maj slog Ola 
Wennberg till ännu en gång 
med en förbiflygande turtur-
duva vid mudderdammen. 
Denna kunde dock inte åter-

finnas, trots idoga 
eftersök. Arten är 
närapå årlig i rap-
portområdet, men 
är trots det noto-
riskt svår att få se, 
då de flesta fynd 
rör sig om just för-
biflygande fåglar. 

En art med lik-
nande fyndbild är 
skräntärna, som 

En efterlängtad skedstork landade på vadarstranden 20 maj.  Nästa dag rastade             en grann blåhake och 27 maj flög två skräntärnor in över vadarstranden.

Bild: CHRISTER FÄLT

Bild: KARIN MAGNANDER

MAKALÖS  SKÅDARVÅR    I  TORSLANDAVIKEN

Nordsångare. Bild: U NO UNGER 

” Vad gör 
skräntärnor 
här mitt i  
häckningstid?
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Sandtärna  
på sträck
  EXKURSION MED STIL    Som ex-
kursionsledare vill man alltid 
ha en bra dag i fält. Det är 
lite av en dröm att hitta nå-
gonting riktigt häftigt att 
krydda utflykten med. Det 
fick Stefan Oscarsson upp-
leva då han ledde en exkur-
sion för Bohusläns ornitolo-
giska förening till Härmanö 
den 1 maj. Strax före tiotiden 
hittade han nämligen en 
vacker adult sandtärna som 
sträckte söderut i fint med-
ljus! Arten har enligt svenska 
fågellistan tidigare bara  
noterats två gånger från Bo-
huslän (Hällungen 1940 
samt Hyppeln 2013) och är 
knappt årlig i Sverige.  
  Innan dagen var slut hade 
sällskapet även fått njuta av 
bland annat en insträckande 
hona ängshök. 

# BJÖRN DELLMING 

Het vår på Vallerö  

  SKAGENS FÖRLÄNGNING   En av 
Bohusläns pärlor i havsban-
det under våren är  Vallerö, 
utanför Orust. Läget i ytter-
skärgården, i perfekt rikt-
ning från Grenen/Skagens 
förlängning, har visat sig 
vara ett kanonställe vid 
gynnsamt sträckväder. 6 maj 
noterades blåhake, svart 
rödstjärt och två vitnäbbade 
islommar och dagen efter 
sjungande blåhake igen.  
10 maj var det återigen be-
vakning på ön och under 
morgonens span noterades 
insträckande jordugglor, två 
stäpphökar, blåhake och or-
tolansparv. Framgång i fält 
ger mersmak så varför inte 
åka ut en dag till? Sagt och 
gjort – den 12 maj kröntes 
dagen av två aftonfalkar, alla 
tre svenska arter vråkar, tra-
nor och en hel del andra rov-
fåglar samt pricken över i:et 
– skedstork!

 
# BJÖRN DELLMING
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Havsörn på  
gång i Bohuslän? 

  ÖRNTÄTT    Bohuslän, Sveriges 
enda landskap som ännu saknar 
kända häckningar av havsörn, 
har under de senaste årens som-
marmånader allt oftare besökts 

av havsörnar. Häckningar ge-
nomförs årligen på nära håll, 
men utanför landskapsgränsen. 
Arten häckade till exempel åter-
igen i Vänerområdet år 2001, där 
den saknats som häckfågel i 200 
år. Tio år senare hyste Vänern 24 
par.  

  Under årets vår och sommar har 
ett adult havsörnspar observe-
rats vid ett flertal tillfällen på 
Orust. Även i Göteborg har äldre 
örnar setts under hela våren och 
sommaren. Vågar man börja hål-
la tummarna? 

 
# BJÖRN DELLMING

Bild:  HANS ZACHRISSON

ses relativt ofta i rapportområ-
det men som mycket sällan va-
rit stationär. Därför var det 
nog många som fick upp hop-
pet när Ola Wennberg (!) den 
27 maj hittade två skräntärnor 
på vadarstranden. Dock blev 
det besvikelse även denna dag 
då tärnorna snart drog vidare. 
Eventuellt sågs samma indivi-
der senare samma dag på Tjur-
holmen i Kungälvs kommun. 
Detta skulle dock visa sig bara 
vara början på skräntärnesom-
maren 2016. Den 30 maj åter-
fanns tärnorna på vadarstran-
den och denna gång var de till 

mångas glädje stationära större 
delen av dagen. Fram till åt-
minstone slutet av juli har se-
dan en eller två skräntärnor 
med jämna mellanrum åter-
vänt till Torslandaviken. Under 
juli såg Christer Fält även en 
skräntärna flyga i riktning mot 
det lilla skäret Danska liljan i 
hamninloppet med mat i näb-
ben. En intressant fråga är där-
för förstås vad tärnorna gör 
här mitt under häckningssä-
songen och ifall det i själva 
verket kan vara så att Göte-
borg fått en, för Västkusten, 
mycket exklusiv häckning av 

skräntärna. Fåglar på Västkus-
ten kommer att återvända till 
denna fråga och mottar gärna 
kommentarer och observatio-
ner från läsekretsen. 

Mitt i skräntärneuppståndel-
sen slog Ola Wennberg till 
ännu en gång, med vårens all-
ra tyngsta upptäckt, en vit-
gumpad buskskvätta av rasen 
hemprichii. Fågeln upptäcktes 
på gamla flygfältet där den hu-
serade i busktoppar och små-
sjöng. Vitgumpad buskskvätta 
är en art som omgärdas av  
taxonomisk osäkerhet och un-
derarten hemprichii anses av 
många utgöra en god kandidat 
för en så kallad split, det vill 
säga att bli en egen art. Intres-
set var därför stort när fågeln 
larmades ut och många skå-
dare strömmade snabbt till.  
Fågeln kunde då även fotogra-
feras och visade fint upp sin 
”stenskvättestjärt” som är ty-
pisk för rasen. Dock var det 
bara de allra hetaste som belö-
nades då fågeln försvann efter 
endast fyrtio minuter och kun-
de sedan, trots eftersök av 
många på plats, inte återfin-
nas. 

Av vitgumpad buskskvätta 
av samtliga raser har totalt 
138 fynd gjorts i Sverige men 
av rasen hemprichii var detta 
endast det femte svenska fyn-
det, vara fyra gjorts på väst-
kusten, en mycket speciell 
fyndbild för en östlig raritet. 

#  ERIK WALLENTIN

En efterlängtad skedstork landade på vadarstranden 20 maj.  Nästa dag rastade             en grann blåhake och 27 maj flög två skräntärnor in över vadarstranden.

MAKALÖS  SKÅDARVÅR    I  TORSLANDAVIKEN
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  EXKLUSIVA NYBYGGARE      
Bohuslän har fått sin första 
lyckade häckning av röd glada 
sedan 1920. Samtidigt erövrar 
svarthakad buskskvätta ny 
terräng i väst.  
I förra numret av FpV skrev vi 
om det remarkabla uppträdan-
det av svarthakad buskskvätta 
och röd glada på Västkusten 
under den tidiga våren – något 
som saknar motstycke i närhis-
torisk tid. Vi antog att det bara 
var en tidsfråga innan vi skulle 
få häckningar av röd glada och 
svarthakad buskskvätta i Göte-
borg eller stadens närområde. 

Det visade sig att detta skul-
le infrias med besked under 
våren och sommaren – minst 
tre par svarthakade buskskvät-
tor gick till häckning i norra 
Halland och ett eller två par i 
Bohuslän. 

Totalt antal ungar som kom 
på vingarna i norra Halland är 
okänt men troligtvis har två 
par fått ut ungar och ett par 
misslyckats. I Bohuslän ring-
märktes fem ungar, från en 
häckning, av Curt Josefsson. 
Resultatet från den andra är 
okänt. Från Göteborg kan 
nämnas att det höll till ett par 
svarthakor på Brudarebacken, 
men dessa övergav troligen 
lokalen rätt så omgående.  
Brudarebacken är annars ett 
ställe att hålla koll på fram-
över då det inte är förs-
ta gången lokalen 
dragit till sig just 
svarthakade 
buskskvättor.

Många ob-
servatörer som 
kört E6:an 
norrut genom 
Kungälvs kom-
mun har rappor-
terat röda glador 
lite här och där under 
hela våren och sommaren. Att 
en häckning kanske varit på 
gång är nog en tanke som sla-
git många. Så även Peter 
Strandvik, som efter två veck-

ors letande hittade ett troligt 
gladbo 27 april – i en ek som 
ännu inte kommit i lövsprick-
ning. Vid besöket uppehöll sig 
två adulta röda glador nära ett 
skogsområde och varnade hög-

ljutt. Boet var ett gans-
ka litet risbo och låg 

på 13 meters höjd 
i en grenklyka. 
Vid återbesök 
den 5:e maj 
kunde Peter 
konstatera att 
honan låg och 

ruvade.  
  Våren gick mot 

sommar och den 21 
juni, när ungarna var 

cirka två och en halv vecka 
gamla, kunde två ungar ring-
märkas. Ungarna stod sedan ut 
med det blåsiga och regniga 
vädret i början av juli och 

båda lyckades komma på ving-
ar i början av augusti.

Fram till 1840-talet häckade 
röd glada vid Torebosjön på 
Orust (von Wright). En annan 
referens nämner häckning vid 
Åsen, Hällungen 1857 samt 
vid Jonsered 1868–1869 
(Malm, Göteborgs och Bohus-
läns fauna, 1877). Ytterligare 
en referens (B. Österlöf, 1945) 
nämner häckning i Göteborgs-
trakten 1891. Senaste häck-
ningen i Bohuslän skedde 1920 
vid sjön Väktor i Lilla Edets 
kommun (I. Ahlén, 1959, Bo-
husläns Fåglar). 

Under röda gladans sentida 
frammarsch har häckningsför-
sök gjorts två år i rad i Ljungs-
kileområdet 2013–2014, dock 
utan framgång.   

# BJÖRN DELLMING

vår - sommar 2016

Bild: PATRIK JÄRÅS

RRK-NYTT #009
 

Ny kraft till RRK 

  TROGNA RAPPORTÖRER  Under  
våren har Regionala rapport-
kommittén arbetat med att 
sammanställa 2015 års fågel-
rapporter från Göteborgsom-
rådet. För första gången sker 
allt arbete i den nya Artpor-
talen. Till vår glädje kan vi 
konstatera att majoriteten 
av områdets rapportörer har 
följt med till det nya syste-
met – rapportunderlaget till 
fågelrapporten är ungefär 
lika stort som vanligt.  
   Tyvärr har sammanställ-
ningarna för 2013 och 2014 
blivit rejält försenade, men 
nu är äntligen den förra klar 
för tryck och förväntas landa 
i brevlådan i början av hös-
ten. 
   I vintras annonserade Mar-
tin Oomen att han ämnar 
lämna kommittén efter 
många år i densamma. Han 
har redan fått en ersättare i 
form av Elon Wismén, som 
deltar i Rrk-arbetet från och 
med 2016. Elon är en av Art-
portalens mest flitiga rap-
portörer och vi är överty-
gade om att han kommer bli 
en stor tillgång i kommittén 
framöver.

 
# MAGNUS RAHM

Boka in SM  
i tomtskådning
  TILLBAKA LUTAD?  Ligger du 
hellre i hängmattan än slåss 
med spindelnät i skogen när 
du skådar? Då kanske SM i 
tomtskådning är något för 
dig. Tävlingen har genom-
förts årligen sedan 1998. Två 
tomter i Halland och på 
Öland brukar knipa segern 
men en gång vardera har 
segern gått till Bohuslän och 
Gotland. Dags att sätta din 
tomt på kartan? Boka in den 
10 september!

 # BJÖRN DELLMING

NYINFLYTTADE I BOHUSLÄN
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SVARTHAKAT. Bild: PETER BACKMAN 

Röd glada – nu tillbaka i Bohuslän.
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  BÖCKER 

FÅGLARNAS GETTERÖN
Av: Gunnar Pettersson, Reino  
Andersson och Lars-Åke Flodin.
Förlag: SOF 
Pris: 225 kr i Getteröbutiken/NB

Få är väl de 
Göteborgs-
skådare som 
inte stått 
och blickat 
ut över Get-
teröns na-
turreservat och imponerats av 
dess ofantliga mängder fåglar. Vi 
har alla någon relation till denna, 
en av Sveriges allra finaste fågel-
lokaler, för de flesta av oss bara 
någon timmes resväg bort. 
   46 år efter reservatets bildande 
har tre Getteröprofiler färdig-
ställt en heltäckande och varm 
bok om såväl Getteröns ring-
märkningsstation som områdets 
historia, fågelliv och natur. Gun-

nar, Reino och Lars-Åke ger oss 
en resa som börjar redan på 
1400-talet då Farehamnsviken, 
som den då hette, var en viktig 
ankringsplats för sjöfarten till 
Varberg, till skövlingen av eksko-
garna på Getterön på 1600- och 
1700-talen och anläggande av 
Getterövägen på 1930-talet. 
Med stöd av historiska foton, 
målningar och illustrationer leds 
vi genom turerna kring reser-
vatsbildandet och slutligen till 
ett Getterön så som vi känner 
det idag.  Känslan i boken är ge-
nuin och det är tydligt att plat-
sen ligger dem alla tre varmt om 
hjärtat. Efter den gedigna inled-
ningen följer en noggrann och 
systematisk genomgång av få-
gellivet, där varje art presenteras 
utifrån närvaro och fyndbild med 
en kort sammanfattning, ibland 
med inslag av ornitologiska 
forskningsresultat eller extra ku-
riosa. Det är en fin och välskriven 
bok som ger mig en känsla av att 

ha berikats. Och den har något 
för alla. 

# KARIN MAGNANDER

FÅGELGRANNAR
Av: Staffan Ulfstrand och  
Sven-Olof Ahlgren
Förlag: Ellerströms
Pris: 200 kr i Naturbokhandeln   

Boken Fågel-
grannar är 
en bok full 
av fakta och 
som alltid 
när det gäl-
ler Staffan 
Ulfstrand 
presenteras de på ett lättfattligt 
sätt. 55 arter behandlas, de flesta 
arter på en sida, medan vissa på 
fler sidor. Mycket fakta var nytt 
för mig, men lite grann hade jag 
läst om tidigare på Ulfstrands 
sida i Vår Fågelvärld. Av titeln får 
man intrycket att boken tar upp 
fåglar i vår närhet. Det är sant, 

men här finns även arter som 
grönbena, skärfläcka och snö-
sparv, inte våra närmaste gran-
nar precis. Bilderna håller mycket 
hög klass och bidrar starkt till en 
trevlig läsupplevelse. Ett fel har 
tyvärr smugit sig in bland bil-
derna, törnskatan påstås vara en 
hona, men är en 1k och sådana 
kan inte könsbestämmas på ut-
seendet. Min största kritik mot 
boken gäller annars textens ryck-
ighet. Den innehåller många fak-
ta, men det är svårt hitta den 
röda tråden i texten. Ena stycket 
handlar om flockliv, den andra 
om kullstorlek och så vidare. Bo-
ken hade tjänat på att ha jäm-
nare övergångar mellan olika 
ämnesområden och på att pre-
sentera fakta mer utförligt så att 
de sjunker in. Kritiken till trots, 
inom 126 sidor finns en stor por-
tion av kunskap som alla borde 
ta del av. 

# ROBERT ENNERFELT

Olof Pehrsson återskapade fågelmarker 
Olof Pehrsson avled i Tjuvkil 
den 14 juni i år. Han var född 
1924 och blev 91 år gammal.

Olof hade en lång karriär 
bakom sig, först som folk-
skollärare och därefter som 
docent och forskare vid Zoo-
logiska institutionen vid Gö-
teborgs universitet. Hans 
specialitet var främst fågel-
forskning och han var verk-
sam upp i hög ålder. Olof 
blev en av Sveriges ledande 
våtmarksexperter med inrikt-
ning framför allt på vadar-
fåglar. 

Han gjorde otaliga våt-
marksutredningar och skrev 
även böcker och undervisade 
i ämnet. En av de mest kända 
våtmarksutredningarna 
handlade om restaureringen 
av Hornborgasjön och sjön 
Östen, vilka i vissa läger upp-
fattades som kontroversiella 
och även vållade konflikter 

mellan olika ornitologer och 
forskare.

Olof var under senare år 
mycket engagerad i sin när-
miljö och utförde en lång rad 
fågelutredningar och våt-
markslösningar i Göteborgs-
trakten, i Torslandaviken, 
Välen, Lagmansholmen och 
andra strandängsområden 
vid Nordre och Göta älv.  
I Kungälvsområdet var Olof 
verksam inom flera förening-
ar, främst Föreningen Rädda 
Svartedalens Vildmark,  
Naturskyddsföreningen och 
Kungälvsornitologerna. För 
Rädda Svartedalens Vild-
mark bidrog han med ett 
stort arbete inom en rad om-
råden, bland annat skogshis-
torik och bygdehistoria i 
Svartedalen. 

Tillsammans med före det-
ta kronojägaren Bertil Jans-
son kartlade Olof hur fattiga 

torpare kunde leva på de små 
hemmanen och gav ut en rikt 
illustrerad bok om dessa 
Svartedalsbor, om deras ägo- 
och brukningsförhållanden 
med mera. Andra bidrag var 
förslag på ljunghedsrestaure-
ring och kartläggning av den 
biologiska mångfalden i 
Svartedalen. 

Även i Kungälvsornitolo-
gerna och i Naturskydds- 
föreningen var Olof engage-
rad i många frågor, till exem-
pel i restaureringen för att 
gynna fågellivet i Tofta kile 
och Ödsmålskile, en utveck-
ling av gården Kolebacka och 
dess omgivande marker i 
Fontinreservatet. Vidare kan 
nämnas Olofs engagemang 
för att söka lokala lösningar 
för att begränsa övergöd-
ningen i havet. Det kunde 
vara att ta om hand dag- och 
avloppsvatten i vattenre-
ningskärr och förhindra 
olämplig tippning av mud-
dermassor i havet.

Vi tackar Dig Olof för dina 
mångåriga forskningsinsatser 
och för ditt outtröttliga ar-
bete för fågellivet, både na-
tionellt och lokalt i Göteborg 
och Kungälvstrakten.

# KÅRE STRÖM

vår - sommar 2016

Olof Pehrsson, t v, här tillsammans  
med Välens nestor Per-Arne Lööf.
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20 starholkar fick besök av intresserade häckare.  
Tornseglarna förväntas vara mer svårflörtade.

TEXT : KARIN MAGNANDER

KARIN.MAGNANDER@GOF.NU

ÅTTA FLYGGA UNGAR
HYGGLIG START PÅ HOLKPROJEKTET

NYHETSSPECIAL

Å 
TTA VÄLARTADE STARUNGAR blev första säsong-
ens resultat i starholkprojektet i Torslanda-
viken. Både hoppeligen och troligen bättras 

utfallet under nästa säsong. Samtliga ungar fick av 
vana händer varsin ring på höger tars och vid ge-
nomgången märktes även ett par talgoxeungar vars 
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Ola Wennberg kollar in en av holkarna, påhejad av ung entusiast.              De 20 holkarna har tillverkats av Tommy Järås, Fågelcentralen.



nyhetsspecial
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föräldrar lagt beslag på en av holkarna. Det kunde 
konstateras att i princip alla tjugo holkar haft på-
hälsning och många av dem innehöll påbörjade 
bon, helt enligt förväntan. 

PÅ GÖTEBORGS FÖRNÄMSTA FÅGELLOKAL saknades fak-
tiskt fram till i våras i princip helt några typer av 
holkar. Alla som besökt Torslandaviken under 
sommarhalvåret vet att tornseglaren är en art som 
nästan ständigt är mer eller mindre närvarande 
men möjliga boplatser är det brist på. Seglare är 
dock svåra att få till nya häckplatser och de vill 
dessutom gärna ta över bon efter till exempel grå-
sparvar eller starar. Eftersom de ständigt befinner 
sig i luften är bomaterialsamlande både svårt och 
tidsödande för seglare.

Hur som helst, som ett test satte vi alltså i år 
även upp fem tornseglarholkar på gamla fågeltor-
net vid Vadarstranden men det troliga är alltså att 
det lär dröja en eller ett par säsonger innan just 
seglarna flyttar in. Det blir spännande att se vad 
kommande säsonger kan ge.

ALLA HOLKAR HAR SPONSRATS av GOF och tillverkats 
av Tommy Järås på Fågelcentralen. Fågelcentra-
len kan driva sin verksamhet tack vare försälj-
ning av sin kalender och till exempel fågelhol-
kar. Så vill ni  hjälpa till med lite nya boplatser, 
hemmavid eller kanske på favoritlokalen – läs på 
www.fagelcentralen.se för att se hur ni gör för att 
beställa. Det finns holkar för alla tänkbara fåg-
lar. #

                  Tornseglarholkarna kom på plats i våras. Erik Wallentin äntrade tornet i komplett klätterutrustning.

Bilder: KARIN MAGNANDERBild: UNO UNGER



Fågelnyheter Från västkusten korsnäbbar

  KRYSSBAR ?   Ringmärkta fjällgäss på Väst-
kusten – går de verkligen att kryssa? En 
rymling som smet från en finsk uppföd-
ning sätter myror i huvudet på vän av ord-
ning.  

Under våren sågs två olika ringmärkta 
fjällgäss utmed Västkusten. Dels en få-
gel vid Trönninge ängar i Halmstad den 
3–4 maj, som visade sig vara en svensk 
projektgås, kläckt 2013 och utsatt 
2014. Denna fågel har lästs av ett par 
gånger och har bland annat övervintrat 
i Schleswig-Holstein i norra Tyskland 
vintern 2014–2015. Den sågs sedan i 
Danmark i början av april 2015 och i 
Ørland kommun i Norge den 19 april 
2015. Därefter sågs fågeln med största 
sannolikhet i det svenska häckningsom-
rådet i juni.

INNAN DESS SÅGS dock en fjällgås 
den 4 april strax norr om 
Varberg. Denna gås var 
ringmärkt med en lite 
annorlunda ring-
kombination och 
visade sig ha rymt 
från en finsk upp-
födning och var 
således inte kryss-
bar. Här kan den 
som bara är intres-
serad av kryss sluta 
läsa, men vill man ta 
del av härligt byråkra-
tiskt fågelskvaller kan 
man läsa vidare.

Gåsen lämnade Varberg och 
återfanns den 24 april i Tofta kile där 
den fotograferades tillsammans med 
vitkindade gäss. Efter lite grävande i 
ärendet kontaktades ordföranden Antti 
Haapanen i organisationen Fjällgåsens 
vänners riksförbund i Finland. Han 

tackade för informationen om observa-
tionen och berättade att denna fjällgås-
hona var deras enda friflygande fjällgås 
inom ramarna för deras avelsprojekt i 
Hämeenkoski. Avelsgården i Hämeen-
koski startades av finska staten och 
WWF i slutet på 1980-talet och blev 
snart en av världens största i sitt slag. 
Verksamheten med cirka 100 gäss i av-
elsprogrammet är i princip en kopia på 
Sveriges Projekt fjällgås och Hämeen-
koskis första gäss hämtades också från 
den svenska uppfödningen. 

SOM MÅNGA SÄKERT känner till publicera-
des en artikel 1998 där det påstods att 
svenska och finska projektgäss bar på 
bläsgåsgener. Detta gav WWF kalla föt-
ter och de beslöt sig att dra sig ur pro-
jektet. All utsättning av gäss samt stat-
ligt finansiellt stöd stoppades av finska 

myndigheter. Påståendet vi-
sade sig sedermera vara 

felaktigt, och under 
åren 2001 och 2002 

testades den gene-
tiska bakgrunden 
hos fjällgässen i 
Sverige och Fin-
land, med både 
mitokondrial 

och nukleär 
DNA-analys. Re-

sultaten visade på 
god genkvalitet, i 

paritet med vilda rys-
ka fjällgäss, och möjlig-

gjorde fortsatta utsätt-
ningar. 

Ett tyskt forskningsprojekt år 2006 
visade också hur felen i de första under-
sökningarna hade uppstått. Rönen vi-
sade också, att fjällgässen i europeiska 
hägn har en mycket tillfredsställande 
genetisk variation inom artens normala 

genetiska ramar och efter uttagning av 
vissa individer och byte av fåglar mel-
lan de olika uppfödningsställena i Eu-
ropa, har fortsatt god genetisk kvalitet i 
populationerna kunnat säkerställas.

SAMTLIGA GÄSS I de svenska och finska 
projekten har på detta sätt numera bytts 
ut mot fåglar med ursprung från Ryss-
land eller fågelparker i Europa med 
kontrollerat ursprung. Det svenska pro-
jektet rullar på i Svenska jägareförbun-
dets regi, men i Finland saknas en stark 
ekonomisk aktör och projektet drivs nu-
mera enbart av privata och ideella kraf-
ter och donationer. Problemen i Finland 
är dock mer än ekonomiska. Där är det 
nämligen förbjudet att plantera in 
”alien species” i naturen, och då arten 
hann dö ut som spontant häckande art i 
Finland (1995) innan utsättningen fått 
klartecken av finska myndigheter så är 
det totalstopp för utsättning i finska 
Lappland – trots att det finska projektet 
är identiskt, och större, än det svenska 
där utsättning är helt okej.

DEN FINSKA FJÄLLGÅSHONAN som besökte 
svenska Västkusten kläcktes den 29 maj 
2012 i Hämeenkoski och lyckades som 
ensam fågel smita under sensommaren 
2013. Nära Hämeenkoski ligger sjön Ve-
sijärvi där det finns en lokal population 
vitkindade gäss somhon slog sig ihop 
med. Det saknas uppgifter om var hon 
höll till under flytten 2013–2014 men 
året därpå (2014–2015) sågs hon under 
vårsträcket i Danmark. Sommaren spen-
derades sedan återigen med de vitkin-
dade i Vesijärvi (häckade inte). Och nu 
sågs hon alltså på svenska Västkusten. 
Hon lämnade Tofta kile den 30 april 
2016 och sågs åter i Vesijärvi den 7 maj 
2016.

 # BJÖRN DELLMING 
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KRYSS ELLER KLAMMER?  
 FINSK RYMLING RÖR TILL BEGREPPEN

Fjällgåsen I Tofta kile. Bild: BJÖRN DELLMIN
G 
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Bild: BJÖRN DELLMING
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K
ANADAGÄSSEN VAR TILLBAKA, det hesa kack-
let hördes igen. I plogform kom de över 
husen flera gånger om dagen, på väg mel-

lan reservatet vid havet och fälten in över land. 
Under sommaren och förhösten hade luften  
istället dominerats av grågässens och de vitkin-
dades ljusare läten.

Så kan det bli, tänkte han. Nere på Ölands 
strandängar hade de någon gång på 80-talet 
räknat nästan tusen vitkindade i en flock. Han 
hade upprepat siffran för sig själv, tusen ... och 
så deras ljusa läte, som bjäbbande små hundar 
på håll. Först svagt någonstans därute över  
Östersjön, sedan allt starkare och klarare innan 
de till slut nådde de flacka ständerna. Arktiska 
gäss med ett vagt kackel som passar in på nä-
penhet, kort näbb och liten storlek.

När flocken sedan lyfte gick den till väders 
som ett svampmoln som steg upp, upp, upp och 
tycktes dra med sig också grässvålen den betat 
på. För inget blev kvar efter att flocken lämnat, 

det blev tomt och vågorna började långsamt 
rulla in igen.

Så var det då och nu stod sensommar- och 
förhöstflockar av de vitkindade i tusental ute på 
reservatet. Gräset var ännu grönt, fiskgjusar och 
kärrhökar var fortfarande kvar och kanadagäs-
sen räknades i ett fåtal under dessa veckor. 

Men så, under senhösten hördes det grova 
kacklet igen över hustaken. Han såg upp in-
stinktivt. Det hade gått såpass lång tid att han 
var tvungen att titta. Jovisst, det är klart att det 
är kanada, lätet är ju så grovt, riktigt gåskackel. 

    
Mellan tiden då jordgubbarna burit vita 

blommor, tills den djupröda frukten kommit 
fram hade det vanliga blivit främmande och det 
främmande vanligt.

Men det gällde inte rödstjärten, den sjöng 
från grannens tomt hela sommaren. Fast ladu-
svalorna hade flyttat från en carport till en an-
nan längs gatan. Men det var ju överkomligt. #

SANDBERGS SIDA

det vanliga – som Främmande
TEXT OCH BILDER: PÄR SANDBERG

PARSANDBERGVBG@GMAIL.COM
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Fågelläten korsnäbbar

D
ET ÄR EN TIDIG APRILMORGON i en 
granskog någonstans i Sverige. 
En nyanländ taltrast sjunger upp-

sluppet och på avstånd hörs bubblandet 
från en orrtupp. I en glänta har två få-
gelskådare just slagit sig ned och öppnat 
termosarna. Plötsligt bryter 
ett kraftfullt ”plytt, plytt” ige-
nom fågelkören och en kors-
näbb kommer farande över 
trädtopparna. ”Större kors-
näbb!” utropar den ene skå-
daren uppspelt. ”Nej”, svarar 
den andre betänksamt, ”så-
dana kan man inte artbestäm-
ma på lätet”. I ett ögonblick 
har den fridfulla skogen för-
vandlats till en konfliktzon 
mellan två synsätt på hur 
man kan artbestämma våra 
kottälskande barrskogspape-
gojor.

NYCKELN TILL FÖRSTÅELSE

Diskussioner kring artbestäm-
ning av större och mindre 
korsnäbb uppstår med jämna 
mellanrum. Skillnaderna i såväl näbb-
form som läte är subtila och artbestäm-
ningar handlar ofta om kvalificerade 
gissningar. I den här artikeln tar vi en 
närmare titt på vad forskningen har att 
säga och vad det har för konsekvenser 
när vi ska försöka oss på en artbestäm-
ning. Faktum är att nyckeln till förstå-

else ligger i deras läten. Bändelkorsnäbb 
lämnar vi därhän – den är väl skild från 
de andra arterna när det gäller både ut-
seende och läte.

I slutet av 80-talet och början av 
90-talet publicerades en rad nordameri-

kanska studier som blev av-
görande pusselbitar i vår 
förståelse av korsnäbbar. 
Det visade sig att man kun-
de dela in de amerikanska 
korsnäbbarna i skilda grup-
per baserat på deras läten. 
Dessa grupper fick namnet 
”vocal types”, nedan kallat 
lätestyper. Man kunde visa 
att korsnäbbar som tillhörde 
en viss lätestyp i genomsnitt 
hade en något annorlunda 
näbbstorlek än korsnäbbar i 
andra lätestyper, och man 
föreslog att de olika lätesty-
perna i själva verket kunde 
vara olika arter. 

År 2000 publicerade 
Magnus S Robb en artikel i 

Dutch Birding om europeiska 
lätestyper. Efter att ha gjort en mängd 
inspelningar av europeiska korsnäbbar 
kunde han identifiera sex lätestyper av 
mindre korsnäbb, utöver större och 
skotsk korsnäbb. Sedan dess har det till-
kommit ytterligare några lätestyper och 
totalt har det beskrivits något tiotal oli-
ka typer i Europa. 

På senare år har det genomförts en 
rad intressanta studier av korsnäbbar. 
Det har framkommit att hybridisering 
mellan olika lätestyper är ovanligt, det 
vill säga hanen och honan har nästan 
alltid samma lätestyp. Man hade förstås 
kunnat tänka sig att ett strävsamt kors-
näbbspar skulle anpassa sina läten till 
varandra, vilket i så fall skulle lura oss 
att tro att de från början valde partner 
med samma läte. Det tycks dock inte 
vara fallet – i de få fall där man kunnat 
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Matstund runt öppen eld vid Store 
Mosse. Men artgenomgången fick 
hållas inne på grund av regn.
t

Mindre korsnäbb  har en mängd olika lätestyper.  Minst           tre av dem kan man höra regelbundet i vårt land.  Hane och hona med samma lätestyp tycks dessutom attrahera varann. 

Korsnäbb  
mer än mindre och större?

Går det verkligen att arta korsnäbbar från flyktlätet?  
Forskning visar visar att lätet är nyckeln till  

bestämningen.

TEXT : MAGNUS RAHM

MAGNUS.RAHM@GOF.NU

” Efter en 
mängd in-
spelningar   
kunde Mag-
nus S  Robb 
identifiera 
sex lätes- 
typer av min-
dre korsnäbb

FÅGELLÄTEN
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Mindre korsnäbb  har en mängd olika lätestyper.  Minst           tre av dem kan man höra regelbundet i vårt land.  Hane och hona med samma lätestyp tycks dessutom attrahera varann. 

Bild: BJÖRN DELLMING

studera hybridpar har dessa behållit 
sina skilda läten under åtminstone två 
säsonger. Man har också kunnat visa att 
korsnäbbar är mer benägna att bilda 
flockar med individer av samma lätes-
typ, snarare än att blanda slumpmässigt.

 Genetiskt tycks dock skillnaden mel-
lan de olika lätestyperna vara mycket 
små, mindre än vad man vanligtvis skul-
le förvänta sig från olika arter. Den 
gängse uppfattningen bland expertisen 
tycks ändå vara att de olika lätestyperna 

bör betraktas som olika arter. Med an-
dra ord skulle vi i Europa kunna ha ett 
tiotal olika arter korsnäbb.

SPELA IN SJÄLV!

Fortfarande saknas dock en del viktiga 
bitar i pusslet. Bland annat är kunska-
pen om utbredning och rörelsemönster 
hos de olika lätestyperna skral. Här 
finns en fin möjlighet för alla fågelskå-
dare att göra en insats genom att spela 
in de korsnäbbar man hör. Det krävs 

ingen avancerad utrustning; om förhål-
landena är goda kan till och med en 
vanlig mobiltelefon duga. Man bestäm-
mer sedan vilken lätestyp korsnäbben 
tillhör med hjälp av sonogram. För den 
som vill fördjupa sig i bestämning av de 
olika lätestyperna kan Robb (2000) och 
Constantine and The Sound Approach 
(2006) rekommenderas.

Nedan har jag beskrivit de lätestyper 
som tycks vara allra vanligast i Sverige. 
Av de övriga europeiska lätestyperna är 

FÅGELLÄTEN
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några sannolikt bofasta i till exempel 
Skottland eller Medelhavsområdet och 
knappast aktuella i Sverige, men den 
som spelar in korsnäbbar bör förr eller 
senare stöta på lätestyper som inte är 
beskrivna här. Jag har bara beskrivit 
flyktläten som är de läten man oftast 
hör. 

Utöver dessa har alla korsnäbbar ett 
så kallat ”excitement call” (det mest väl-
bekanta är förmodligen bändelkorsnäb-
bens trumpetläte). Dessa är väl skilda 
från flyktlätena och är också använd-
bara för bestämning till lätestyp, men 
åtminstone hör jag själv dessa klart mer 
sällan än flyktlätena. Andra läten, som 
sången och ungarnas tiggläten, har jag 
också utelämnat eftersom litteraturen 
saknar beskrivning kring om dessa är 
användbara för att bestämma korsnäb-
bar till lätestyp. 

TYP C (”GLIP CROSSBILL”)

Utan tvivel är typ C en av de vanligaste 
lätestyperna i Europa och Sverige. Glip 
syftar på flyktlätet, som förmodligen är 
det läte som de flesta svenska skådare 
förknippar med ”en typisk mindre kors-
näbb”. Det är ett ganska högfrekvent 
läte som man gärna upplever som 
mjukt, där l:et i ”glip” är särskilt fram-
trädande. Sonogrammet är en riktig 
berg- och dalbana. Ofta ser det ut unge-
fär som början till ett kvadratrots-teck-
en. En del individer avslutar med att 
tonhöjden faller (den sista nedåtkrökta 
delen av sonogrammet), men ofta sak-
nas den delen av locklätet.

TYP A OCH Y (”WANDERING CROSSBILL”)

Även typ A tycks vara allmänt förekom-
mande i Sverige. Lätet spänner över 
många frekvenser, men faller kvickt i 
tonhöjd och sonogrammet påminner lite 
om en blixt i lätets avslutande del. Indi-
vider som inleder med flera frekvens-
moduleringar, det vill säga ett sorts 
sick-sack-mönster i den vänstra delen av 
sonogrammet, sägs av en del experter 
tillhöra typ Y. Om denna typ finns såvitt 
jag vet ingenting publicerat i vetenskap-
liga sammanhang, och med tanke på att 
A och Y tycks närstående har jag klum-
pat ihop dem här.

TYP X (”PARAKEET CROSSBILL”)

Typ X är något av korsnäbbarnas slam-
krypare. När Robb (2000) publicerade 

sin artikel om europeiska korsnäbbar 
fanns inte denna typ med. Två år senare 
invaderades nordvästra Europa av kors-
näbbar som många erfarna skådare be-
stämde till större korsnäbb. I ringmärk-
ningsprotokollen lyste dock de större 
korsnäbbarna med sin frånvaro, och så 
småningom kunde man konstatera att 
de invaderande korsnäbbarna hörde till 
en tidigare okänd typ som fick namnet 
X. 
  Sedermera har det visat sig att denna 
typ visst finns med i Robbs artikel – fast 
felbestämd till större korsnäbb. Dess-
bättre är sonogrammet lätt att känna 
igen. Det påminner om ett gement ”n”, 
och brukar nå upp till en tonhöjd på 
över 4 000 Hz, vilket är klart högre än 
en typisk större korsnäbb.

STÖRRE KORSNÄBB

Så var kommer större korsnäbb in i den 
röriga bilden av likartade korsnäbbsty-
per? Förmodligen gör man bäst i att be-
trakta den som ytterligare en lätestyp 
vars medlemmar är så grovt byggda att 
de går att skilja från de andra typerna 
på utseendet. Faktum är att det i en 
skotsk studie var vanligare att större 
korsnäbb häckade med någon av ”min-

dre korsnäbbs-lätestyperna”, än att 
dessa typer hybridiserade sinsemellan. 
Således verkar det inte så väl motiverat 
att skilja ut just större korsnäbb som en 
egen art. Jämfört med andra korsnäbbar 
är dess läte normalt ganska lågfrekvent, 
ofta kring 3 500 Hz, och om typ C hade 
ett tydligt ”l” i lätet, är större korsnäbb 
motsatsen. Ofta beskrivs lätet som kraf-
tigt, men jag skulle snarare beskriva det 
som dovt och rakt. Sonogrammet på-
minner en smula om ett gement skriv-
stils-r, åtminstone så som undertecknad 
fick lära sig det i lågstadiet. Lätet varie-
rar en hel del, inte minst geografiskt, 
vilket gör det komplicerat att lära sig 

 Typ C – Glip crossbill     Typ A eller Y–           Typ X – Parakeet   Större korsnäbb.  

Större korsnäbb, 
här en hane, har ett 
dovt, rakt, ganska 
lågfrekvent läte.

Wandering Crossbill           Crossbill
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känna igen större korsnäbb med hjälp 
av inspelningar. Bästa källan är www.
xeno-canto.org där det finns några tiotal 
inspelningar av större korsnäbb i Sve-
rige.

BESTÄMNINGSBAR ELLER INTE?

Så kan man artbestämma större kors-
näbb på lätet i fält? Själv klarar jag inte 
av att göra det med säkerhet, men med 
ett gott öra och mycket erfarenhet är 
det möjligt. Det är dock klokt att bekan-
ta sig med de olika lätestyperna först – 
det är lätt att skilja större korsnäbb från 
typ C, men inte alltid så lätt från till ex-
empel typ X eller Y. 

Klokast gör man förstås i att spela in 
lätet och studera sonogrammet. Om de 
två fågelskådarna i gläntan i gransko-
gen hade haft med sig enkel inspel-
ningsutrustning, så hade all osäkerhet 
och dålig stämning kunnat skingras i ett 
nafs. Dessutom skulle deras fikapaus ha 
givit ett litet men värdefullt bidrag till 
vår kunskap om dessa fascinerande fåg-
lar.

Stort tack till Jonas Grahn som delat 
med sig av ett gediget material med lit-
teratur kring korsnäbbar. #

Referenser och litteraturtips:
• Constantine, M. and The Sound Approach 
(2006) The Sound Approach to Birding.
En lättillgänglig beskrivning, på engelska,  
i ett kapitel av en i övrigt mycket läsvärd bok.
 • Edelaar, P. (2008) Assortative mating also in-
dicates that common crossbill Loxia curvirostra 
vocal types are species. J. Avian Biol., 39: 9-12.
Bra men teknisk sammanfattning av forskning-
en kring lätestyper.
• Robb, M. S. (2000) Introduction to the vocali-
zations of crossbills in north-western Europe. 
Dutch Birding, 22: 61-107.
Fritt tillgänglig via www.dutchbirding.nl/ 
journal/pdf/DB_2000_22_2.pdf. Utförliga  
beskrivningar av typ A-F.

 Typ C – Glip crossbill     Typ A eller Y–           Typ X – Parakeet   Större korsnäbb.  

Bilder: BJÖRN DELLMING

Större korsnäbb, som denna 
hona, kan  även hybridisera 
med någon av de ”mindre 
korsnäbbslätestyperna” –  
t o m oftare än dessa lätesty-
per hybridiserar sinsemellan.

Vad är ett sonogram?
Ett sonogram är ett diagram som visar hur 
ett ljud är uppbyggt. Med några finurliga 
matematiska operationer kan man beräk-
na vilka frekvenser ljudet innehåller vid 
varje tidpunkt. På den vertikala axeln visas 
frekvens, det vill säga hur ljusa tonerna är, 
och på den horisontella axeln visas tid. 
Mörk färg i sonogrammet betyder att lju-
det hade ett starkt inslag av den frekven-
sen vid den tidpunkten. De flesta ljud inne-
håller många frekvenser vid varje tidpunkt. 
Ofta är den lägsta frekvensen starkast, och 
vi uppfattar det som en grundton, medan 
de andra frekvenserna utgör övertoner. 
Det är fördelningen av ljudet i grundton 
och övertoner som gör det lätt att höra 
skillnad på till exempel en trumpet och en 
fiol. 
I den här artikeln har alla sonogram en 0,3 
sekunder lång tidsaxel och en frekvensaxel 
som spänner mellan 1 000 och 6 000 Hz. 
0,1 s och 1 000 Hz motsvarar samma längd 
i diagrammet, vilket är något av en stan-
dard i korsnäbbssammanhang. Om man 
vill göra sina egna sonogram är Audacity 
(www.audacityteam.org) ett program som 
är gratis och ganska enkelt att använda.

Wandering Crossbill           Crossbill
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 Jämfört med övriga spettar är 
göktytan minst sagt egen.  Fast 
faiblessen för myror delar den 

med sina kusiner.

TEXT:  HAMPUS LYBECK

HAMPUS.LYBECK@GOF.NU

GÖK-
TYTA
– DEN ORMLIKA 
MYRFÅNGAREN

 18 FÅGLAR PÅ VäSTKUSTEN 3/2016

G  
ÖKTYTAN ÄR VID första påseende kanske inte 
en så udda fågel, särskilt inte jämfört med 
många visuellt mer exotiska varelser från 

fjärran länder, men jämfört med sina kusiner bland 
hackspettarna är den minst sagt lite egen. Medan 
övriga spettar i landet är svartvitrödbrokiga, grön-
gråbrokiga eller i förekommande fall svarta med 
röd hjässa, så påminner göktytan i sin brungrå-
spräckliga kamouflagedräkt snarare om en förvux-
en trädkrypare, dock med skillnaden att den inte 
har för vana att klättra lodrätt på trädstammar – 
hackspettlika fötter till trots. 

MYCKET RIKTIGT ÄR GÖKTYTANS stjärtfjädrar inte heller 
så styva som de trädklättrande hackspettarnas. 
Göktytans näbb är heller inte så framträdande och 
vass som de egentliga spettarnas, så den har inte 

Göktytan är en sävlig typ som 
sällan lyfter för annalkande hot. 
Den litar på sitt goda kamoufla-
ge.  Det fungerar för det mesta.
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Bild: HANS ZACHRISSON
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för vana att hacka några hål. Vad göktytan däre-
mot har gemensamt med de andra hackspettarna 
är den långa tungan, men den är inte fullt så klib-
big och borstig som de andras. En annan likhet 
med övriga hackspettar och många andra hålhäck-
ande fåglar är att äggen är vita utan färgskiftningar 
eller prickar, men återigen till skillnad från resten 
av gänget, vilka oftast håller sig till 2–5 ägg så läg-
ger göktytan upp till 10–12.

FAMILJEN HACKSPETTAR OMFATTAR ÖVER 380 arter. Av 
dessa räknas endast två till underfamiljen Jyngidae 
– Göktytor, vilken antas ha knoppats av från hu-
vudgrenen på ett lite primitivare stadium. Förutom 
vår gamla vanliga göktyta är det dess lite sydligare 
kusin rödbröstad göktyta som istället för att flytta 
norrut över sommaren framlever alla årets dagar i 
tropiska Afrika. Göktytan är den enda av de Sve-
rigelevande hackspettarna som långflyttar, vilket 
den mestadels gör till sin nyss nämnda släktings 
hemtrakter, så man bör kunna filosofera en smula 

över vilket som är en fågelarts verkliga hemvist – 
platsen där den tillbringar större delen av året eller 
platsen där den lägger ägg. 

Hur det nu är med det så angör göktytorna Sve-
rige med början i maj eller möjligen april, men 
härdar inte ut längre än till augusti då det börjar 
bli dags att dra söderut igen.

TYDLIGEN ÄR DET SÅ att det är just fågelns vana att an-
lända runt april-maj som indirekt föranleder dess 
namn. ”Tyta” (äldre och dialektala varianter finns, 
såsom ”tyda”, ”tieda” och ”tetta”) anspelar på dess 
muntra tjut förstås, och man menade att göktytans 
våryra vrål bebådade gökens ankomst emedan gö-
ken plägar anlända något senare än tytan. Därav 
göktyta, vilket alltså inte har med någon likhet 
med göken att göra utan gör ett annat slags sam-
band, ungefär som alfågel och alförrädare, vilken 
kommer något tidigare. 

I England kallades fågeln förr understundom en-
ligt samma modell för ”Cuckoo’s footman” - gök-

”  Äggen 
läggs  
i boet, helt 
utan varje 
tillstym-
melse till 
inredning.

Tytan kan burra upp fjäderdräkten, väsa hiskeligt och sträcka ut sin hals och simulera  ormars ringlande rörelser när den känner sig hotad.
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Hampus poRTRäTTeRaRaRTspaNiNg

Bild: CHRISTOPHER GULLANDER
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Hampus poRTRäTTeRaR

” Zeus maka, 
Hera, för-
vandlade 
nymfen 
Iynx till en 
fågel. Än 
idag lever 
nymfens 
namn kvar 
i tytornas 
släktnamn.  

betjänt. Det gotländska namnet gaukpäit torde ha 
ungefär samma innebörd. I Bohuslän kallades gök-
tytan istället såvipa, vilket man skulle kunna anta 
innebär att den anländer lagom till vårsådden.

DET BERÄTTAS I DEN grekiska mytologin att nymfen 
Iynx, dotter till skogs- och herdeguden Pan, försök-
te förföra Zeus med något slags besvärjelse eller 
dekokt (med tanke på Zeus rykte ingen större be-
drift) vilket förargade hans maka Hera så till den 
milda grad att hon förvandlade Iynx till en fågel 
som straff. De gamla grekerna förknippade därför 
göktytan med trolldom – i synnerhet kärleksmagi. 
Och precis som minervaugglan var en symbol för 
gudinnan Atena så symboliserade göktytan mångu-
dinnan Hekate, som förutom månen också ansva-
rade för exempelvis häxkonst, trolldom, giftkokeri, 
hundar, ingångar och korsvägar, lite beroende på 
var i de grekiska rikenas traditioner  man tittar ef-
ter. Den stackars nymfens namn lever kvar som 
göktytornas släktnamn Jynx, men också i det eng-
elska ordet jinx med betydelsen förbanna eller för-
häxa. 

TILL TEMPERAMENTET ÄR GÖKTYTAN ganska sävlig och 
bekväm och nöjer sig med ganska litet. Det ska 
mycket till innan en tyta på backen gör sig omaket 
att flyga iväg. Istället förlitar den sig på sitt kamou-
flage och i nödfall på mimikry i form av skådespel. 
Den breder ut och burrar upp olika delar av fjäder-
dräkten, väser hiskligt och sträcker ut sin hals med 
vilken ringlande ormlika rörelser utförs – ett tilltag 
som avskräcker mången angripare. Det har också 
givit upphov till det vetenskapliga artepitetet tor-
quilla, engelskans Wryneck, och Wendehals eller 
vendehals på tyska respektive norska/danska. Wen-
dehals kallades för övrigt kappvändare och överlö-
pare i Östtyskland.

Sagda tyta nöjer sig också med ganska litet rö-
rande husrum. Parker, ej alltför tät skog, hagmark, 
trädgårdar eller andra miljöer där det råkar finnas 
lagom många tillräckligt gamla träd med hål i, el-
ler holkar, duger gott. Emellanåt avhyses andra 
fåglar från lämpliga bon och ibland nyttjas andra 
håligheter som hålor i murar och gärdsgårdar i 
brist på träd. 

Äggen läggs i boet helt utan varje tillstymmelse 
till inredning, vilket leder till att det blir lite si och 
så med renhållningen. Den tyska ornitologins fa-
der, Naumann, noterar att endast härfågeln är 
vårdslösare med hygienen. 

OM DET NU INTE är så centralt var bohålan placeras så 
är en annan sak desto viktigare – tillgången på mat 
som kittlar dödsskönt i kistan. Myror i alla former 
och utvecklingsstadier är göktytans livrätt och den 
långa klibbiga tungan lämpar sig synnerligen väl 

för att inmundiga de strävsamma insekterna. Det 
är alltså inte för inte som fågeln i delar av Spanien 
kallas ”hormiguero” – myrfångare. I brist på myror 
duger bladlöss ganska gott, men andra insekter och 
småkryp går också ner om nöden kräver eller till-
fälle bjuds.

DET KÄNNS INTE LÅNGSÖKT att anta att göktytans före-
dragna levnadssätt gynnades mer av hur männis-
kan påverkade naturen i gamla tider. I dagsläget är 
det inte alls lika vanligt exempelvis att boskap val-
las i betad lövskog. Modern produktionsskog och 
monokultur har därför sannolikt reducerat popula-
tionen till en spillra av vad den en gång varit. Detta 
till trots så har antalet tytor i Sverige ökat markant 
de senaste åren, och den flyttades 2015 från rödlis-
tan till kategorin Livskraftig. Även världspopula-
tionen betecknas som livskraftig, vilket får ses lite 
som en ljusning i mörkret eftersom trenden i 
många fall tvärtom är minskade populationer. 

SVEN NILSSON NOTERADE 1835 att dess kött är ”om hös-
ten fedt och godt” men som tur är verkar de flesta 
nuförtiden föredra att bara spisa göktyta med ögon 
och öron. #

De gamla grekerna förknippade 
göktytan med kärleksmagi. Illustration: HAMPUS LYBECK
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TEXT OCH BILD: KARIN MAGNANDER

KARIN.MAGNANDER@GOF.NU

Det landar en fluga på den rutiga 
skjortärmen. Jag slänger en blick på 
killen i flygplanssätet bredvid mitt och 
sen en på flugan igen. Så märkligt. 
Flög den på planet här? Har den också 
varit i ödemarken i nordligaste Sve-
rige och kommer förvirrad hamna i 
Göteborg? Precis som jag.

En lång resa. Och ändå så kort. För 
så tänker jag med vördnad på silver-
tärnorna från igår. Torne träsks gra-
ciösa, fiskande, häckande silvertärnor. 
De anlände i maj och ger sig av på sin 
obegripligt långa färd söderut igen re-
dan innan augusti är över. 

Det var en florainriktad resa. Fast, 
trots det, så var det nog ändå fågel-
mötena där uppe som gjorde starkast 
intryck. Jag måste nog erkänna att det 
var så. Jag gick stigen ner till sjön för 
polarblärans skull. Men, att ensam stå 
där vid stranden och i den stilla mor-
gonen höra stor- och smålommarnas 
rop färdas över det kristallklara vatt-
net. Det gör att minnet av den späda 
lilla blomman bleknar. 

På myrarna där fjällvärldens olika 
ljungväxter var i fokus var det blå- 
hakarna och deras ungars iver att ta 
emot maten som fascinerade mig 
mest. Och tystnaden uppe på fjället 
där jakten på isranunkel, lapsk alpros 
och fjällspira drev mig uppåt och 
blicken nedåt, den hade inte varit lika 
magisk om den inte brutits av sten-
skvättans lock eller ljungpiparnas ve-
modiga röster. Spindelblomstret,  
korallroten och grönkullan – visst fick 
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de lätt ner mig på knä, men när nord-
sångaren började sjunga bleknade alla 
andra intryck. Dalriporna som med 
sina ungar sprang över de usla grus- 
vägarna så snabbt de förmådde och 
fjällripan så väl kamouflerad i lågfjäl-
lets steniga branter, dvärgsparvens 
omisskännliga sång i den fuktiga vre-
siga skogen och den tickande poseran-
de videsparven inte långt därifrån … 
alla så väl hemmahörande i den där 
miljön som inte liknar något jag sett 
tidigare. De etsade sig trots allt fast 
lite hårdare än den pyttelilla och char-
miga dvärgyxnen. Kanske till och med 
hårdare än vår allra raraste orkidé – 
lappfelan. Så oansenlig och karisma-
tisk på samma gång. Färden utför fjäl-
lets brant, högt över smörbollar och 
rosenrot, med Lapporten i fonden som 
en öppning mot resten av världen – 
den hade inte varit lika vacker om inte 
lövsångarens vädjande sång från 
björktopparna förgyllt den. De nästan 
regnskogslummiga slänterna med 
mark likt ett hav i rosa och blått, av 
rödblära och fjällförgätmigej – de 
hade inte gripit tag i mig så om inte de 
i häckdräkt uppklädda, imponerande 
stiliga bergfinkarna med sin enträgna 
sång ständigt funnits närvarande.

Jag undrar om flugan har något 
minne. Kanske av fjällvärldens blåaste 
och allra vackraste blomma? Om jag 
blundar ser jag med lätthet fjällgentia-
nan framför mig. Bländande blå. Men, 
dess skönhet överglänses nog trots allt 
av resans snyggaste minne. Mötet med 
lappsparven. På ett myggsvärmsom-
susat fjäll en bit från sjön Pulsujärvi, i 
något som nog kan anses vara Sveriges 
ödsligaste ödemark. Långt från civili-
sation och mobiltäckning. Där satt han 
på en sten och lockade. Och var just 
då Sveriges snyggaste fågel. #

ÖV e R  s m Ö R B o L L a R  &  Ro s e N RoT
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anettes Fjäderskola Förvara Fjädraranettes Fjäderskola

I 
FÄLT ÄR DET bra att alltid ha med sig några saker, 
så att man kan ta hand om eventuella fynd. 
• plastpåsar

• papper o penna (eller anteckna i mobilen)
Att veta datum och plats kan vara avgörande vid 
bestämningen. 

VID HEMKOMSTEN

Fjädrarna rensas noggrant (kött och hud bort) och 
tvätta också vid behov. Fäst gärna upp på ett pap-
park med en liten tejpbit på spolen, det gör fyndet 
lättöverskådligt. 

anettes Fjäderskola

Ett bra motto är: Var beredd! Man kan hitta fjädrar var som 
helst. Fjäderskolan har nått lektion tre: att förvara och organi-

sera insamlade fjädrar.

TEXT : ANETTE UNGER

ANETTE.UNGER@GMAIL.COM

TREDJE LEKTIONEN
 

FÖRVARA FJÄDRAR

ANETTES FJÄDERSKOLA
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GODA RÅD 
Under åren har vissa för-
varingstyper visat sig 
mer praktiska än andra. 
Jag har satt egna namn 
på de olika förvaringssät-
ten jag använt mig av:

. STORBLAD – växtpap-
per i formatet 25x32 cm; 
för större pennor, hela 
plockade vingar. För att 
få en bättre överblick 
över så mycket fjädrar 
som möjligt för en art

. PÅSE – ett vikt A4-ark 
(A5); för enstaka fjädrar, 
mindre antal för någon 
art eller små av mig hop-
satta vingar

. A4 – framför allt för hela 
vingar 

. LÅNG PÅSE – ett A4 eller 
A3 vikt på längden för 
större fjädrar

. KUVERT – C6; bland an-
nat bra när man vill spara 
många små kroppsfjäd-
rar (förenklat kallade 
dun), även här ofta i plast 
i kuvertet. 
 

Törnskata. Fjädrarna placeras i den ordning de suttit, separerade från varandra.

Bilder: ANETTE UNGER
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DOKUMENTATION

Redan från början, i juni 1963, dokumenterade jag 
allt material.
Datum och plats är ofta en viktig del i artbestäm-
ningen.
Om man så vill kan man gå ett steg längre och även
• skriva ett datumkort för varje fynd 
• fylla i ett artkort för varje art, där alla fynd man 
har för en viss art syns.   

FÖRVARING AV FJÄDRAR

En ren och torr fjäder förvaras lämpligen lufttätt.
Storlek och antal fjädrar per fynd avgör sedan hur 

det är mest praktiskt att förvara dem.

HELA VINGAR

När det gäller hela vingar skall man tänka sig för 
noga innan man sparar dem. Större vingar skall 
lämnas till en konservator. Mindre vingar kan man 
under gynnsamma förhållanden rengöra själv. Det 
krävs då en mycket stor noggrannhet. Allt kött 
måste bort och övrigt torkas helt. Mitt förslag är: 
Undvik att spara hela vingar!
   Om man skulle vilja spara fjädrarna så föreslår 
jag att man i stället plockar loss de pennor och 
eventuella täckare man vill ha. Skrapa då noga 
bort alla skinn- och köttrester från spolarna och se 
till att fanen är rena. Tvätta gärna fjädrarna – de 
tål det. När de torkat är de som nya igen.
   De rena fjädrarna kan sedan antingen tejpas fast i 
rätt ordning på blad eller limmas ihop till en hel 
vinge (dock oftast utan de allra minsta täckarna).
   Under åren har vissa förvaringstyper visat sig 
mer praktiska än andra. Jag har satt egna namn på 
de olika förvaringssätten jag använt mig av, se bil-
derna ovan.  # 

” Mitt för-
slag är: 
Undvik att 
spara hela 
vingar!

Fjädrarna kan även monteras 
hopklistrade, som  på den här 
lavskrikan.

Rapphöna. Vid en rekonstruktion av 
vingen vill man ibland även ta med 
arttypiska täckare.

Gök. Enstaka fjädrar får en liten märklapp med data så att flera fynd  
kan förvaras i samma påse.

Datum-  
och artkort 
för rapp-
höna.
Här anges 
förutom 
fakta om 
fyndet även 
var fjäd-
rarna förva-
ras i min 
samling

Taltrast – 2 olika fynd från samma dag upptejpade på vikt A4-blad.
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MINDRE HACKSPETT, GRÖNGÖLING, spillkrå-
ka, göktyta, bivråk, duvhök, buskskvät-
ta, härmsångare, ja artlistan skulle kun-
na göras mycket längre över de 
fågelarter som man kan observera här 
under häckningstid. Och listan skulle bli 
bra mycket längre om man lade till flad-
dermöss, groddjur, insekter, svampar, 
lavar och mossor. Många av dessa arter 
är idag rödlistade och/eller skyddade 
enligt EU:s artdirektiv. Och alla är de 
hotade av den nya väg som Trafikverket 
vill anlägga på Onsalahalvön.

UNDER MÅNGA ÅR har flera utredningar 
genomförts med mål att förbättra fram-
komligheten från Rösan längst söderut 
på Onsalahalvön till Forsbäck på den 
norra sidan, strax innan motorvägen. 
Förslag på att bygga om befintlig väg 
har tagits fram men av någon anledning 
har dessa förslag förkastats till förmån 
för att dra en ny väg väster om den be-
fintliga bebyggelsen. Här har naturen 
fått stå mer eller mindre orörd sedan 
mitten av förra århundradet – till skill-
nad från stora delar av övriga Onsala-
halvön. Detta har varit både på gott och 
ont. Ett flertal unika sumpskogar med 
mycket höga naturvärden har lämnats 
orörda och har därför bevarats så som 
de har sett ut i många hundra år.

 Även grovstammiga ädellövskogar 
har undgått avverkning. Där finner man 
en mycket rik miljö, inte bara för fåglar 
utan även för lavar, mossor, fladder-
möss och insekter. 

DET FINNS ÄVEN många värdefulla natur-
miljöer bevarade här med rika brynmil-
jöer, spännande hagmarker och blom-
mande ängar. De som börjat växa igen, 

kan restaureras med små medel, vilket 
snabbt skulle ge ökad biologisk mång-
fald.

DEN PLANERADE STRÄCKNINGEN av nya väg 
940 börjar strax norr om Fjordskolan 
med en ganska moderat utformning – 
7,5 meter bred vägbana plus en separat 
gång-/cykelväg fram till Mariedalsvä-
gen. Men från Mariedalsvägen fram till 
Staragården är den tänkt som en mötes-
fri landsväg med mitträcke, 11,5 meter 
bred, vilket ger ett än större ingrepp i 
naturmiljön. Så långt kommer anlägg-
ningen av den nya vägen ha skurit ige-
nom tio klass 1 och klass 2-områden 
med unika eller höga naturvärde där 
rödlistade arter som mindre hackspett, 

spillkråka, gröngöling med flera häckar 
idag vilka alla kommer att påverkas ne-
gativt. Även en damm i Lyngås kommer 
ligga i vägens sträckning. Här har vid 
utförda inventeringar observerats 273 
(!) individer av mindre vattensalaman-
der och 23 av den större (Naturcentrum 
2010). I rapporten står också att läsa 
”Sannolikt finns fler av båda arterna”. 
Trots detta planerar inte Trafikverket 
att anlägga så kallade grodtunnlar här, 
vilket planeras på andra delar av väg-
sträckningen. Inte heller planerar Tra-
fikverket att kompensera för förlusten 
av detta habitat vilket GOF anser krävs 
enligt Artskyddsförordningen.

MEN DET ÄR vid sträckan från Staragården 
fram till Skällaredsvägen som underlig-
heterna eskalerar. Här planeras en mö-
tesfri 2+2-landsväg med mitträcke; en 
16,7 meter bred vägbana där hastighe-
ten blir 80 km/tim. Här ligger värdeful-
la naturmiljöer som ett pärlband.Vägen 
är tänkt att skära igenom dessa med 
barriäreffekter och förlust av biologisk 
mångfald som följd. I arbetsplanen finns 
även planerat fem cirkulationsplatser 
och sju broar. Men viktigt att förstå är 
att ingreppet i naturområdena blir 
mycket bredare än själva vägbanan då 
det ska till mitträcken, säkerhetszoner 
och vägrenar också!

I den fastställda arbetsplanen står att 
läsa ”Det är enligt miljöbalken 7 kap  
11 § förbjudet att skada naturmiljön 
inom objekt som omfattas av det gene-
rella biotopskyddet. Dispens kommer 
att sökas hos Länsstyrelsen för 10 vat-
tendrag, 4 småvatten, 43 stenmurar, 2 
rösen och 1 åkerholme. Artskyddsför-
ordningen (SFS 2007:845) anger regler 

26 FÅGLAR PÅ VäSTKUSTEN 3/2016
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Matstund runt öppen eld vid Store 
Mosse. Men artgenomgången fick 
hållas inne på grund av regn.
t

I Hasslakärrs sumpskog, hotad av torrläggning, 
ropar ofta mindre hackspett. 

Onsalanatur offras för ny väg
Unika naturområden på Onsalahalvön får ge vika om Vägverkets planer 
inte hejdas. Häckande bivråk, härmsångare, blommande ängar och art- 
rika hagmarker tycks väga lätt när en genomfartsled ska baxas igenom.

TEXT : MORGAN JOHANSSON

MORGAN JOHANSSON@GOF.NU

FÅGELSKYDD
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Grovstammag ädellövskog med åldrade ekar och  rika brynmiljöer är viktiga för spillkråka, göktyta och flugsnappare.  
Men även fladdermöss och insekter tar stryk om väg 940 byggs enligt nuvarande plan.

Bilder: MORGAN JOHANSSON

om fridlysning av djur och växter med 
stöd i miljöbalkens 8 kapitel. Åtgärder 
som skadar fridlysta arter är förbjudna. 
Dispens kan i vissa fall ges av Länssty-
relsen. Inom projektet är ambitionen att 
genomföra åtgärder så att dispens inte 
behöver sökas.” De enda hänsyn och 
kompensationer som Trafikverket pla-

nerar för att inte påverka fågelfaunan 
negativt är att utanför det område där 
ljudnivån understiger 50 dB (men inom 
45 dB-gränsen) på olika sätt skapa stå-
ende döda träd trots att detta inte blir 
den värsta störningen för fågellivet.

I Artskyddsförordningen 4 § står det: 
I fråga om vilda fåglar och i fråga om 

sådana vilt levande djurarter som i bi-
laga 1 till denna förordning har marke-
rats med N eller n är det förbjudet att

1. avsiktligt fånga eller döda djur,
2. avsiktligt störa djur, särskilt under 
djurens parnings-, uppfödnings-, över-
vintrings- och flyttningsperioder,
3. avsiktligt förstöra eller samla in ägg i 
naturen, och
4. skada eller förstöra djurens fortplant-
ningsområden eller viloplatser. 

Punkt 4 ovan gäller även om stör-
ningen varit avsiktlig eller ej – till exem-
pel om bullernivåerna från vägen med-
för att fåglar och djur påverkas negativt.

Det är väl känt att trafikbullret påver-
kar fåglar negativt och då främst de ar-
ter som är hotade och deras habitat ris-
kerar att förlora sin ekologiska status. 
Detta går att utläsa från en rapport som 
Trafikverket själva har finansierat men 
tydligen inte brytt sig om vid planering-

 Etologiska och ekologiska effekter av buller
Under den senaste tioårsperioden har flera 
internationella studier visat hur bland annat 
fåglar, grodor och fladdermöss påverkas av 
tekniskt buller. Flera studier har skett i labo-
ratoriemiljö, vilket varit nödvändigt för att 
kunna ”renodla” effekterna av just bullret.
Beteendemässiga gensvar på trafikbuller 
omfattar att sjunga/spela vid högre tonhöjd 
(för att minska maskeringen från mer lågfrek-
vent buller) eller med högre volym, att ägna 
mer tid åt sången/spelet, eller att sjunga tidi-

gare på morgonen, innan trafiken kommit 
igång. Sådana anpassningar kan minska pro-
blemet med maskering, men innebär ändå 
kostnader i form av fysiologisk och energe-
tisk stress. Dessutom har inte alla arter möj-
lighet till beteendemässig anpassning. Där-
för kan trafikbuller leda till minskad 
reproduktiv framgång och ökad dödlighet, 
eller till att djuren undviker bullerstörda om-
råden, vilket sammantaget resulterar i mins-
kad populationstäthet intill större trafikstråk.

FÅGELSKYDD
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en av väg 940. I rapporten ”Trafikbuller 
i värdefulla naturmiljöer” (Collinder m 
fl, 2012, Collinder 2013) redovisas ock-
så gränsvärdena för vilka ljudnivåer 
som kan accepteras för att ingen kvali-
tetsförsämring ska ske i värdefulla na-
turmiljöer:

• Ingen kvalitetsförsämring tolereras -> 
begränsningsvärde 45 dB (Aeq)
• 20 % kvalitetsförsämring tolereras -> 
begränsningsvärde 50 dB (Aeq)
• 50 % kvalitetsförsämring tolereras -> 
begränsningsvärde 55 dB (Aeq)

Rapporten visar att redan vid 45 dB 
minskar antalet fåglar med 20 procent. 
Då är det främst de arter som är rödlis-
tade som påverkas negativt, de arter 
som vi i första hand borde skydda. Detta 
har inte Trafikverket tagit i beaktande. 
Trafikbuller kommer att ha en undan-
trängande effekt på fåglar i häcknings-
habitatet. Detta tillsammans med att 
många grova lövträd avverkas och 
ostörda brynmiljöer försvinner innebär 
att fåglar och andra djur förlorar möjlig-
heten att ha en fortsatt god bevaran-
destatus i området.

MED STÖD AV OVANSTÅENDE anser GOF att 
Trafikverket måste begära dispens från 
Artskyddsförordningen och att Länssty-
relsen ställer krav på kompensations-
åtgärder för förlorade habitat för fåglar 
och andra djur.

I EU:s habitatdirektiv, som Sverige 
har åtagit sig att följa, är syftet att säkra 
den biologiska mångfalden genom att 
bevara naturligt förekommande livsmil-
jöer samt den vilda floran och faunan. 
Därför är det förvånande att vägplanen 
ens kommit så här långt då de befintliga 
höga naturvärden, som kommer att på-
verkas negativt, är väl kända av Tra-
fikverket sedan länge. En anläggning av 
vägen kommer att motverka målet att 
uppnå en god bevarandestatus för de ar-
ter som är upptagna i den svenska röd-
listan då arternas habitat ej kommer att 
upprätthålla en fortsatt god ekologisk 
status.

GOF har vid flera tillfällen yttrat sig 
över vägens utformning, bland annat 
med synpunkter på att vägens bredd ska 
minskas i de mest känsliga delarna samt 
att omfattande kompensationsåtgärder 
ska utföras. Men vi har inte fått något 
gehör för våra synpunkter. Vid vägpro-

jekt är det Trafikverket som både plane-
rar och beslutar om vägen och dess ut-
formning. Och arbetsplanen antogs av 
Trafikverket tidigare i vår. Denna ar-
betsplan kunde då överklagas till Reger-
ingen, Näringsdepartementet, vilket 
också gjordes. Detta överklagande och 
även tidigare yttranden kan du läsa på 
vår hemsida under ”Fågelskydd, yttran-
den”.

VAD ÄR DET då för naturvärden som kom-
mer att påverkas negativt av anlägg-
ningen av en ny väg? Förutom tidigare 
nämnda dammar, hagmarker och bryn-
miljöer kommer unika alsumpskogar att 
påverkas av trafikbuller och förlora sin 
ekologiska status. De riskerar också att 
torka ut genom dränering och grundvat-
tensänkningar. Delar av sumpskogarna 
kommer också att direkt förstöras då vä-

Karta: TRAFIKVERKETS MKB
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gens sträckning planeras i direkt anslut-
ning till dessa – vid Hasslakärr planeras 
vägen skära rakt igenom denna sump-
skog med intilliggande våtmark.

Om vi inte får gehör för vårt överkla-
gande till Regeringen är detta inget an-
nat än en stor naturskandal där Sverige 
bryter mot EU:s habitatdirektiv 
och Artskyddsförordningens 
4 §. En anläggning av vä-
gen kommer också mot-
verka målet med att 
uppnå en god bevaran-
de-status för de arter 
som är upptagna i den 
svenska rödlistan 
samt motverka strä-
vandena att uppnå 
några av de nationella 
miljökvalitetsmålen an-
tagna av Sveriges riksdag: 
myllrande våtmarker, ett rikt 
växt- och djurliv, levande skogar.

MEN EN VIKTIG FRÅGA ÄR: kommer anlägg-
ning av en ny väg verkligen kommer att 
förbättra framkomligheten för de bo-
ende ute på Onsalahalvön? GOF tvivlar 
starkt! För det första kommer sträckan 
Forsbäck–E6 fortfarande vara en be-
gränsande faktor. Och anläggning av en 
ny väg öppnar för en kraftig utbyggnad 
av Onsala med än större förlust av na-
turvärden. Marken runt Staragården 
(precis där den fyrfiliga vägen ska bör-
ja) ägs av ett stort byggföretag som med 
mycket stor sannolikhet vill exploatera 
området. Och Kungsbacka kommun 
kommer säkert att godkänna komman-
de planer på utbyggnad. Så egentligen 
är det så mycket mer som står på spel 
än ”bara” en ny väg!

ETT BESÖK I OMRÅDET rekommenderas 
varmt. Men nästa vår (om inte bygget 
redan startat då) är nog sista chansen 
för förhoppningarna att Regeringen 
stoppar detta projekt inte är stora. 

Ta en promenad från alsumpskogen 
vid Bränna (N11 på kartan) med hag-
marken strax intill och lyssna till fågel-
sången en tidig vårdag. Kanske sitter 
det en buskskvätta i en liten buske? 
Fortsätt till dammen vid Staragården 
(N14) medan du lyssnar till näktergalar 
och rödstjärtar. En kärrsångare sitter 
säkert och sjunger i snåren intill. Med 
lite tur kanske du får höra en småfläck-

ig sumphöna inne i dammens täta vege-
tationen. Den större vattensalamandern 
finns där med all säkerhet. På de gamla 
almarna, varav många är på väg att dö, 
hittar du guldlockmossa och fällmossa. 
Gå genom lövskogen i kanten till Björs 

mosse (N19) mot ekskogen strax 
söder om  Sunnerlund 

(N18). På vägen hör du 
säkert någon mindre 

hackspett om du är 
här vid rätt tid, 
gröngöling ropar 
inifrån skogen. 
Men glöm inte att 
ta en titt på flo-
ran som kan bjuda 

på mycket spän-
nande. 

FRAMME VID EKSKOGEN 

bör du ta det lugnt för 
här ljuder fågellivet för fullt. 

Göktyta, spillkråka, flugsnappare och 
ett flertal sångare har här sin hemvist. 
Med lite tur kanske en bivråk kommer 
över huvudet på dig eller en duvhök 
som lättar från en gren. Lite längre fram 
hittar du ett alkärr där mindre hack-
spett ofta hörs ropa. Men innan du läm-
nar skogen och kommer fram till hag-
marken (N22) med underbart fina 
backsippor, ta en titt mellan de högre 
örterna så hittar du den lilla oansenliga 
desmeknoppen, en liten rödlistad växt 
som växer precis där de vill anlägga en 
väg. Gå genom hagmarken när du sett 
dig mätt på backsippor och andra blom-
mor och ta dig ner till Apelrödsvägen. 
Men missa inte att titta efter guldsand-

biet, även detta en rödlistad art. Men 
det flyger inte förrän i mitten av juli. 

GÅ SEDAN I den östra kanten av alkärret 
vid Norrelund (N20) tills du kommer 
fram till alsumpskogen och våtmarken 
vid Hasslakärr (N21) i mina ögon Pär-
lan med stort P. I alsumpskogen häckar 
mindre hackspett, gröngöling, skogs-
snäppa med flera arter, vattenrall hörs 
från vassarna tillsammans med många 
andra fåglar och åkergrodan spelar på 
våren. Den norra delen av detta område 
kommer att torrläggas om vägen an-
läggs. Detta område är enligt naturvär-
desbedömningen ett klass 2-område, 
vilket jag finner helt orimligt – det bor-
de vara klass 1! Kanske beror det på att 
den norra delen av området kommer att 
torrläggas om vägen anläggs och troli-
gen kommer hela området att påverkas 
negativt. 

DET VAR DENNA sträcka vi gick i början av 
maj när vi hade vår fågelskyddsexkur-
sion här. Missade du den men har blivit 
nyfiken på området så ta dig ut. Men du 
måste nog skynda dig, snart kan det sto-
ra delar av området vara förlorat. #

Referenser:
• Naturcentrum (2010) Grodinventering av lo-
kaler kring Onsala, Kungsbacka kommun
• Collinder, P., Helldin, J-O., Bengtsson, D., Karl-
berg, Å., Jangius, A., Askling, J. (2012)  
• Trafikbuller i värdefulla naturmiljöer – en me-
tod för att identifiera konfliktpunkter
• Helldin, J-O. (2013) Trafikbuller i värdefulla 
naturmiljöer – slutrapport

Backsippan frodas i hagmarker där vägen ska fra
m

.

 I  Hasslakärrs alsumpskog häckar arter som mindre hackspett, gröngöling och skogssnäppa.
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Vid ostliga vindar kan småfågelsträcket vid Grötvik bli lika ymnigt 
som i Falsterbo. Udden är en optimal lokal för sträckande ortolan-

sparv, trädlärka och nattskärra.

TEXT : CHRISTOPHER GULLANDER

CHRISTOPHER.GULLANDER@GMAIL.COM

GRÖTVIK
FENOMENALT FÖR STRÄCKSKÅDARE

FÅGELLOKALER

Det mäktiga småfågelsträcket med 
stora antal bo/bergfink, en och annan 
tajgasångare och varfågel är tunga 
skäl att besöka Grötvik. Här ringmärks 
också en mängd nattskärror nattetid.

Illustration: FRIDA NETTELBLADT
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G 
RÖTVIK, ELLER EGENTLIGEN LÅNGENÄSUDDEN, är 
en udde ca fem km sydväst om Halmstads 
centrum, intill Laholmsbukten. Området be-

står av öppen ljunghed, betad ängsmark, sten- och 
klippstränder, buskage och en intilliggande bland-
skog.

BÄST SENSOMMAR OCH HÖST

Platsen är huvudsakligen intressant att besöka från 
slutet av juli till mitten av november när det blåser 
från ostsektorn. Vid ostvindar trycks fåglarna ut 
mot kusten och följer kustlinjen. Ofta erbjuder 
Grötvik ett småfågelsträck som är i klass med  
Falsterbonäset eller bättre. Alla regelbundet 
sträckande småfåglar och rovfåglar kan ses under 
hela höstsäsongen.

Grötvik har visat sig vara en av landets bästa 
platser att se sträckande ortolansparv på, från an-
dra halvan av augusti till början av september. 
Bland andra specialarter återfinns trädlärka med 
höga antal i september och dubbeltrast i oktober. 

Årliga invasionsarter som exempelvis blåmes 
och grönsiska kan ofta ses i mycket stora antal. 
Mängden flyttande bo-/bergfinkar i september–ok-
tober är magnifikt att se, det kan komma hundra-
tusentals under en dag, ofta med flera tusen indivi-
der per minut. De allra bästa ormvråksdagarna stå-
tar med över 3 000 på en dag. 

I området med omnejd har det observerats 272 
fågelarter varav åtskilliga rara gäster, bland annat 
Sveriges andra fynd av stubbstjärtseglare. Kom till 
Grötvik och njut, vettja!

91 RINGMÄRKTA ARTER

Med start från slutet av juli till en bit in i november 
bedrivs oregelbunden ringmärkning i mån av tid 
inne i den så kallade ringmärkardungen vid parke-
ringen (se vägbeskrivning). Grötviks Fältstation 
har specialiserat sig på att fånga järnsparv och 
trädpiplärka. 

Sedan starten 2002 har här ringmärkts över  
40 000 fåglar av 91 arter, av dessa är 6 000 järn-
sparvar och närmare 7 000 trädpiplärkor. En an-
nan specialart för platsen är nattskärra, där 52 
stycken blivit försedda med ring sedan 2006. Natt-
skärrorna fångas genom uppspelning av nattskär-
resång i augusti och början av september. 

Varje höst har Halmstads Ornitologiska Fören-
ing (HOF) aktiviteter i Grötvik, med både ring-
märkning och flyttfågelskådning. Exempelvis är 
första lördagen i oktober en sådan dag varje år, då 
föreningen håller i ”Fågelfesten i Grötvik” i sam-
band med EuroBirdwatch Day. Då finns aktiviteter 
i form av ringmärknings- och fågelguidningar, fö-
redrag, fågelbingo, tipspromenad och försäljning 
av olika slag vilket brukar locka hundratals männ-
iskor.

VÄGBESKRIVNING 

Från Halmstads centrum, kör mot Tylösand. Efter 
ca fem km, i fyrvägskorset, svänger man vänster 
mot Grötvik. Kör vidare mot hamnen. När sista hu-
set på vänster sida har passerats och tallskogen 
börjar, sväng till vänster på grusvägen strax efter 
ett litet pumphus. Fortsätt ända ner till parkerings-
platsen vid havet. Intill parkeringen ligger en 
dunge, ringmärkardungen, och man står med för-
del väster om den för att beskåda sträckande fåg-
lar.

En annan observationsplats, bra för fotografe-
ring av exempelvis flyttande rovfåglar, är Spritkul-
len som ligger ovanför Grötviks hamn och intill det 
största stenbrottet. Platsen når du genom att  köra 
Stenhuggerivägen till slutet av gatan. Därutanför 
ligger havet och här finns en parkeringsplats precis 
intill observationsplatsen.

GRILL OCH UTEDASS

Utedass finns vid parkeringsplatsen vid ringmär-
kardungen. Det finns också ett antal grillplatser. #

En gryning i Gröt-
vik kan ge ypperlig 
utdelning. Sensom-
mar till november 
är bästa tiden.

Bild: CHRISTOPHER GULLANDER

” Vid 
ostvindar 
trycks 
fåglarna 
ut mot 
kusten 
och följer 
kustlinjen



goF mot öster goF mot östergoF mot öster

E 
N GÖTEBORGARE I FÖRSKINGRINGEN var sällska-
pets guide på denna GOF:s vårexkursion till 
Öland. Peter Norell är ett välkänt namn efter 

alla år som engagerad i GOF. Han har sedan pen-
sioneringen gjort sommarvistet på Öland till året-
runtbostad. Men det är ingen dålig exil han har 
valt, Hulterstad på sydöstra Öland. 

Peter hade lagt upp ett väl genomtänkt program 
med ambitionen att besöka lokaler med olika bio-
toper för att säkra en exkursionslista med gott ut-
fall. Några av lokalerna var nya även för erfarna 

Ölandsresenärer vilket uppskattades speciellt. Alla 
lokaler på programmet hanns dock inte med, pla-
neringen stördes till en del av larm – en ormörn 
som cirkulerade på ön kostade oss tid men var inte 
generös tillbaka.

TVÅ MINIBUSSAR MED 17 deltagare for iväg från Nils 
Ericssonsplatsen den sista helgen i maj. Vi bodde 
utmärkt på Gamlegärde gård som tillhör Parbo-
ängs turistanläggning. Ett boende med hög vand-
rarhemsstandard där vi disponerade hela anlägg-

goF mot öster

 Erfarna Ölandsresenärer fick se nya sidor av ön när GOF 
drog österut. Som i Södra Greda lövängar, där en liten örn, 

mörk och demonisk, gled över trädtopparna.

TEXT : LENA EKSTRAND, LASSE OLAUSSON

LENA.EKSTRAND12@GMAIL.COM

ÖLAND I MAJ
NYA SKÅDARSTÄLLEN GAV FIN UTDELNING

GOF MOT ÖSTER
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Milt, drömmande 
– just så lät pung-
mesens lockläte.

Bild: MARKUS TALLROTH
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ningen. Väl värt att rekommendera med sitt läge, 
standard och pris.

Tre dagar senare skulle vi komma tillbaka med 
138 sedda arter i bagaget. Alla var förstås inte lika 
se- och hörvärda, men höjdpunkterna var svårslag-
na.

Och ändå. Antalet arter i all ära, men för de fles-
ta av oss finns det något annat i skådarlivet som 
gör att vi håller på. Inom religion kallas det epifani 
– de stunder av total närvaro när vi för ett ögon-
blick tillåts glömma oss själva. När vi förstår att vi 
bara är en liten del av ett större helt. Dessa magis-
ka möten över årtusenden när vi plötsligt fastnar i 
ett fågelöga.

SÅ LÅNGT FILOSOFIN. Nu tillbaka till den högst verk-
liga exkursionen. Vilka magiska fågelmöten minns 
vi då särskilt från denna Ölandstripp? Ett är örnen 
i Södra Greda – ett av de lite mer okända smultron-
ställen Peter tog oss till. Vi hade vandrat genom 
ekdungar och över lieslagna ängar när exkursio-
nens organisatör Anna Lena Ringarp lyfte blicken 
och upptäckte en rovfågel strax ovan trädtopparna. 
Mörk och demonisk och med flikiga fingrar, men 
saknades inte en vingpenna? En örn, men så liten? 
Dvärgörn, en art som tidigare observerats på 
Öland? Olika åsikter och intryck for genom luften. 

Peter tordes inte artbestämma. Hursomhelst – ett 
möte med en tillfälligt gästande, mindre örn!

I PETGÄRDE TRÄSK hade vi en annan minnesvärd ob-
servation. Några av gruppens mer erfarna skådare 
urskilde redan på vägen till tornet pungmesens 
tunt visslande lockläte. Eller som det står i Fågel-
guiden: ”milt och liksom drömmande i tonen.” Vi 
spanade. Och spanade. Så småningom allt mer 
uppgivet. Plötsligt sade en av deltagarna andäktigt: 
– Där är den. Och där hänger boet. Förresten är det 
ett par. 

Så fick vi alla se honan och hanen göra flygturer 
fram och tillbaka, och turas om att sitta i, och 
klänga sig fast utanpå, det pungformade boet som 
vajade för vindarna längst ut i den tunnaste av gre-
nar. Och vi fick ynnesten att betrakta scenen i 
ögonhöjd från vårt fågeltorn.

För flera av oss var mötet med busksångaren i 
– just det – ett buskage i Össby det första med just 
denna art. Hit hade den flugit från sitt övervint-
ringsområde i Indien och satt nu och sjöng mitt på 
blanka förmiddagen fast den enligt fågelboken ska 
göra det på natten! Mittemot visade ett kärrsångar-
par upp sig fint.

Apropå sångare. Promenaderna i Södra och Nor-
ra Lunden levde upp till förväntningarna. Här såg 

” Antalet ar-
ter i all ära, 
men för de 
flesta av 
oss finns 
det något 
annat i 
skådarlivet 
som gör att 
vi håller på  

Peter Norell ledde GOF-
exkursionen till ovan-
liga skådarställen som 
Södra Greda lövängar. 

Bild: LENA EKSTRAND
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och hörde vi i stora mängder näktergalar, törn-, 
löv-, grön-, gran-, ärt- och trädgårdssångare samt 
svarthätta och flera härmsångare var på gott hu-
mör. Den hett eftertraktade sommargyllingen hade 
dock annat för sig. Alla fyra flugsnapparna sågs el-
ler hördes. Ut över Schäferiängarna och på sand-
revlarna bortom sågs som vanligt ett stort antal va-
dare, om än på avstånd: rödspov, myrspov, 
storspov, kustsnäppa, skärfläcka, kustpipare, brus-
hane, gluttsnäppa och kärrsnäppa.

STRAX SYDVÄST OM Karl den X Gustavs mur – eller 
Kalle kryssmuren som den kallas bland skämtsam-

ma skådare – väntade den karaktäristiska 
höksångaren med sin tvärvattrade un-

dersida, sitt gula öga och smattran-
de lockläte. 

Andra deltagare skulle kanske 
även föra upp den mindre flug-
snapparen i Norra Lunden, 
nattskärran på dagkvist i fyr-
trädgården, svarthakedop-
pingen i Fågelsjön i Södra 
Möckleby, stäpphöken i Eke-

lunda, hornuggleungen på cam-
pingområdet i Beijershamn, 

rapphönsen vid udden eller svart-
tärnorna vid Görans Dämme på 

topplistan över fantastiska obsar. 
Ängshökens dramatiska tillbakagång blev 

tydlig. Bara vid ett tillfälle, och då på håll, fick vi 
en godtagbar obs av denna eleganta rovfågel. An-
nars fanns det gott om rovor - bruna kärrhökar, 
havsörn, ormvråkar, röd glada, blå kärrhök, torn-
falk och den nyss nämnda stäpphöken.

SOM ENSKILD LOKAL blev Västerstadsviken/Eckelsud-
de på hemresedagens förmiddag en höjdpunkt. 
Stranden med den lilla plattformen där man kom-
mer så sällsynt nära vadarna och sjöfåglarna. En 
aning slitna skådare kunde här betrakta ruvande 
silvertärnor på var och varannan tuva, nästan 
inom räckhåll. Småtärna, bläsand, roskarl, små-
snäppa, myrsnäppa och – som ett sista utropsteck-
en – den smalnäbbade simsnäppan som för ovan-
lighetens skull inte simmade runt runt som en 
badanka utan trippade omkring på ett litet rev och 
födosökte. Här hade den passat på att stanna till på 
sin färd upp mot tundran där honorna sedan slåss 
om hanarnas gunst innan de redan i slutet av juli 
återigen ska anträda färden söderut och flyga non-
stop över Europa för att övervintra långt ut på Ara-
biska havet. 

SEDAN VAR DET dags för oss också att åka hem, inte 
nonstop men närapå. Våra bilar rattades förtjänst-
fullt av Anna Lena och Crister och med oss hem 
hade vi, utöver alla upplevelser, också Peters lilla 
kompendium med beskrivningar och kartor över 
hans små och stora favoritplatser. #

Bild: LENA EKSTRAND

Höksångare.  Bild: HANS BISTER
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Sluta drömma, börja packa!
2017 års resor!

www.avifauna.se

Abisko • Altaj & Mongoliet • Camargue • Colorado
Costa Rica • Etiopien • Florida • Georgien • Indien 

Indonesien • Iran • Jämtland • Kambodja
Kenya • Kuba • Madeira • Mallorca • Marocko

Oman • Peru • Portugal • Pyrenéerna • Rumänien  
Runde • São Tomé & Príncipe • Seychellerna

Sicilien • Skottland • Spanien • Sri Lanka 
Trinidad & Tobago • Uganda • Ungern • Vadehavet
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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.  
Kontakta annalena.ringarp@gof.
nu om du vill vara med! 

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 olika arter. Vid denna tid är 
luften fylld av sydflyttande fåglar 
med dominans av vitkindade gäss. 
Vi åker gemensam buss och bor tre 
nätter på Ottenby vandrarhem. 
Skolhuset på gården samt ytterli-
gare några rum är bokade. Avresa 
torsdag kl 15.00, hemkomst sön-
dag em/kväll. Även i år kör vi artra-
ce mot stockholmarna. Förra året 
nådde vi 119 arter. I priset ingår 
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).

FÅGELSKYDDSEXKURSION  
LÖRDAG 24 SEPTEMBER 

Exkursion till Fridhems gammel-
skog. Samling vid infarten till Frid-
hems kyrkogård, Fredenslunds-
vägen 75, kl 10. Busslinje 18, hpl 
Fridhems kyrkogård. P-plats finns. 
LEDARE: Lars Gerre och Mats Bjersing, 0708-46 75 
97. ANMÄLAN: Ingen.

HÖKÄLLA/LILLHAGSPARKEN
LÖRDAG 15 OKTOBER

Hökälla våtmarkspark och Lillhags-
parken är kanske mest kända för 
beckasiner och korsnäbbar. Denna 

tid på året kan det också bjudas på 
ett hyfsat fågelsträck, under rätt 
förutsättningar. Förra året vid den-
na tid sågs bland annat: bläsand, 
kricka, enkelbeckasin, dvärgbecka-
sin, vattenrall, rörhöna, forsärla, 
steglits, trädlärka och varfågel. 
Även yngre exkursionsdeltagare är 
välkomna. Samling: Hökälla/Grönt 
arbete, Lillhagsparken 19, kl 08.00.
LEDARE: John Thulin. PRIS: 20 kr. ANMÄLAN: Ingen. 
KONTAKT (EJ ANMÄLAN): Gunilla Jarfelt (070-608 
10 09).

HALLANDSKUSTEN
LÖRDAG 26 NOVEMBER 

Halland brukar så här års kunna 
bjuda på trevliga övervintrare så-
som snösparv, berglärka och vin-
terhämpling. Vi stannar på ett antal 
kustlokaler och gör kanske, bero-
ende på tid och fågeltillgång, även 
någon avstickare inåt landet. Vid 
Lis Mosse brukar ju alltid finnas 
övervintrande rovfåglar. Vid till-
räckligt många anmälningar åker 
vi gemensam buss. Avresa 07.00 
med hemkomst sen eftermiddag.
LEDARE: Uno Unger. PRIS: Ca 200 - 250 kr vid buss-
transport. ANMÄLAN: Senast 11/11. KONTAKT (EJ 
ANMÄLAN): Berndt Lindberg (073-693 81 00).

SLOTTSSKOGEN
SÖNDAG 4 DECEMBER

Vi gör en rundvandring i Slottssko-
gens dalar när det är som flest fåg-
lar i denna stadspark. Vi genomsö-
ker andflockarna i dammarna och 
hoppas att kråkorna upptäckt nå-
gon duvhök eller berguv. Samling 
vid Linnéplatsen kl 13.00. Räkna 
med en promenad på ca två tim-
mar.
LEDARE: NaturStig Fredriksson. PRIS: 20 kr. 
ANMÄLAN: Ingen. KONTAKT (EJ ANMÄLAN): Anne-Lis 
Krantz (073-364 93 00).

GÖTEBORGS VINTERRUNDA
FREDAG 6 JANUARI (TRETTONDAGEN)

Som traditionen bjuder ”gör” vi Gö-
teborgstrakten på trettondag jul. 
Vart vi åker beror dels på väderlä-
get dels på vad som setts de se-
naste dagarna. Det kan bli ham-
nen, Säveåns mynning 
Torslandaviken eller någon annan 
för dagen intressant plats. Samåk-
ning i bilar med avresa kl 08.30. 
Exkursionen avslutas senast vid 
15-tiden.
LEDARE: Uno Unger. PRIS: 50 -100 kr. ANMÄLAN: 
Senast 29/12. KONTAKT (EJ ANMÄLAN): Gunilla 
Jarfelt (070-608 10 09).

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.

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 erfaren guide. Här finns rast-
platser för trötta flyttfåglar som så 
gärna följer kusten. Samåkning 
från Frölunda kyrka med avfärd kl 
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Exkursionsinfo
FÖRANMÄLAN: Anmälan ska alltid 
ske via e-post till resor@gof.nu, 
även om resan har anmälningsav-
gift. Skicka ett separat mejl för varje 
exkursion som du anmäler dig till 
och skriv exkursionsnamnet som 
ärende. Ange resmål, namn på 
samtliga deltagande personer,  
telefonnummer och om du kan 
ställa upp med bil. För ungdomar 
upp till 26 år ska också anges födel-
sedata. OBS! För LadyBirds och Var-
dagsaktiviteter gäller andra regler, 
se info i resp program. 

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 Göteborgsoperan, 
Christina Nilsson gata. 

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.

Snösparv.  Bild: J-Å NORESSON
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09.15. Slutlig samling vid Kung Fril-
les 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, men kuperat. Res med pendel-
tåg till Lindome station och tag 
buss till Bunketorp, eller stig av vid 
Lindome kyrka och ta en prome-
nad. Samåkning från Frölunda kyr-
ka kl 09.00. Samling vid Bunke-
torps (OK Uvens) parkering kl 10.

SANDSJÖBACKA 11

TORSDAG 22 SEPTEMBER, KL 10-13

Sandsjöbackareservatet har vi tidi-
gare besökt på våren i trädlärketid. 
Denna plats med sina goda utsik-
ter är utmärkt också på hösten i 
rovfågeltider. Samåkning från Frö-

lunda kyrka, avfärd kl 09.15. Tag 
Spårhagavägen, avfart Långåsvä-
gen. Slutlig samling kl 10.00 vid 
parkering för Sandsjöbacka natur-
reservat. 
GUIDE: Lars-Olof Sandberg.

KRÅKUDDEN HÖNÖ 111

TORSDAG 29 SEPTEMBER, KL 09-12

Havsfågelskådning från legenda-
risk plats. Alltid bra med fågel, här 
har setts fler fågelarter än på andra 
håll i Västsverige. Promenaden är 
knappt en kilometer lång, går del-
vis på strandstenar och kan vara 
besvärlig. Få p-platser, samåkning 
nödvändig. Vi samlas vid Hönö Pi-
nans färjeläge kl 09.00 för slutlig 
samåkning. Start vid parkeringen 
vid Ersdalsvägens slut kl 09.15.
GUIDE: Leif Jonasson.

MÖNSTER 11

TORSDAG 6 OKTOBER, KL 07.30-11

Ett höstbesök på Onsalalandets 
sydvästligaste udde bjuder vid 
gynnsamt väder på en hel del 
sträckande fågel, främst tättingar 
men även annat. Vi går ut till lots-

utkiken, 4 km fram och tillbaka. 
Samling vid Frölunda kyrka för 
samåkning kl 07.00, kör till Marie-
dal, tag Häcklehagsvägen mot Or-
revik, tag vänster Mönstervägen 
efter 3 km. Vid vägens slut finns en 
liten parkeringsplats – samåkning 
är nödvändig! 
GUIDE: Lars Hellman. 

HUVDEN SJÖVIK 11

TORSDAG 13 OKTOBER, KL 10-13

Vi gör en fågelpromenad från be-
tongindustrin i Sjövik till utsikts-
berget på Huvden. På fälten kan 
finnas en del rastande fåglar, lik-
som vattenfåglar i den mäktiga 
sjön Mjörn. Utsiktsberget på Huv-
den är en trevlig fikaplats. Samåk-
ning från Hjällbo centrum med av-
färd kl 09.30. Samling vid 
betongindustrin söder om Sjövik 
kl 10.00.
GUIDE: Hasse Österman.

HYPPELN 1

TORSDAG 20 OKTOBER KL 10-13 

Spännande fågellokal i yttre havs-
bandet som ofta bjuder på intres-

santa obsar. Dessutom en vacker 
vandring runt ön på bra prome-
nadvägar. Buss 290 avgår från N-E 
terminalen till Hälsö. Färja avgår kl 
10.15 från Burö färjeläge på Hälsö, 
samling vid färjeläget kl 10.00.
GUIDE: Bo Brinkhoff.

HJÄLMS VÅTMARK 11

TORSDAG 27 OKTOBER, KL 10-12

Besök vid en nyanlagd våtmark i 
Rolfsån nära Gåsevadsholm, där 
det på hösten finns gott om sim-
änder men också en och annan 
rastande eller sträckande rovfågel. 
Här förekommer ibland jakt på än-
der, skulle så vara denna förmid-
dag far vi istället till Tjolöholm. 
Stövlar rekommenderas varmt. 
Samåkning från Frölunda kyrka, 
samling där kl 09.30. Start kl 10.00 
vid parkering nära Hjälm. 
GUIDE: Jan Krantz.

TOFTA KILE 11

TORSDAG 3 NOVEMBER, KL 10-12

Senhöstbesök vid skäggmesarnas 
favoritvassar kan i lämpligt väder 
ge goda möjligheter att beundra 
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deras berömda högflykt. I detta 
fågelrika område kan det säkert 
finnas en del annat att också vila 
ögonen på. Samåkning från håll-
plats Bäckebol köpcentrum, avfärd 
kl 09.15. 
GUIDE: Peter Keil. 

TJÖRNS FJORDLANDSKAP 1

TORSDAG 10 NOVEMBER, KL 10-13

I de grunda fjordarna runt de mel-
lanbohuslänska öarna trivs änder 
och doppingar. Där det finns myck-
et fågel kan det också finnas rov-
fåglar, här ses ofta havsörnar. 
Samling kl 09.00 för samåkning 
från hållplats Bäckebol köpcen-
trum, träffpunkt Myggenäs kors-
väg kl 09.45. 
GUIDE: Per Undeland.

FRÅN KVIBERG TILL GAMLESTAN 11

TORSDAG 17 NOVEMBER, KL 10-13

Vi vandrar genom Kvibergs kyrko-
gård ner till Gamlestaden och Kor-
tedala. Här finns en välbesökt få-
gelmatning, minnesmärken, 
utsiktsplatser och skogar mitt i 
stan. Samling vid ingången nära 
hållplats Beväringsgatan kl 10.00. 
GUIDE: Peter Keil.

FÅGELCENTRALEN 11

TORSDAG 24 NOVEMBER, KL 10-13

Traditionellt julbesök vid denna 
räddningsstation för trasiga fåglar, 
som med varsam hand repatrieras 
till vildmarken. Det är tid att köpa 
årets julkalender, mycket viktig för 
att finansiera verksamheten. Sam-
åkning från hållplats Bäckebol köp-
centrum kl 09.15. Samling vid par-
kering vid Ragnhildsholmen för en 
stärkande vandring till gården, där 
parkeringsplatserna är alltför få.
GUIDE: Tommy Järås.

LÄRJEÅNS RAVINLANDSKAP 11

TORSDAG 1 DECEMBER, KL 10-13

Nu finns förhoppningsvis varfå-
geln på plats, och strömstararna 
från Norge har anlänt för att över-
vintra. Vi gör en senhöstvandring i 
detta fascinerande landskap och 
samlas vid Storås pendelparkering, 
där också spårvagnen stannar.
GUIDE: Bodil Nyström.

JULFESTEN! 
TORSDAG 8 DECEMBER, KL 10-13

Vi samlas till vad som blivit en kär 

tradition för Vardags med mingel, 
mat och viss underhållning. Med-
dela Lisbeth eller Gun-Britt om du 
vill bidra till underhållningen och 
hör av dig till Gittan om du vill bi-
dra till förplägnaden. Samling kl 
10.00. 

HISINGSPARKEN 1

TORSDAG 15 DECEMBER, KL 10-13

Vi vandrar omkring i denna stora 
naturpark på fina stigar och spanar 
efter mesar, kungsfåglar, hackspet-
tar och tänker på hökugglan som 
fanns här för några vintrar sedan. 
Samling kl 10.00 vid parkeringen 
utanför f d Häckensborg, Slätta-
dammsgatan. Buss till hållplats 
Bjurslätts torg. 
GUIDE: Bo Brinkhoff.

SLOTTSSKOGEN 11

TORSDAG 22 DECEMBER, KL 10-13

Vandring genom denna vidunder-
liga stadsparks mer avlägsna delar, 
men också besök vid de dammar 
som ibland kan hysa ovanliga över-
vintrare. Allt medan berguven hu-
kar i storgranen för att inte kråkor-
na ska röja den. Samling vid 
Vattentornet i norra Slottsskogen, 
hållplats Masthugget. 
GUIDE: NaturStig. 

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

 RESA GENOM FÅGELSVERIGE
MÅNDAG 19 SEPTEMBER

Det finns fantastiska fåglar på 
många underbara platser världen 
över. För flertalet av oss återstår 
dock mycket att se på hemmaplan! 
Följ med Lotta Berg på en fågelresa 
genom Sverige med nedslag på 
mer eller mindre kända fågelloka-
ler från Falsterbo, Öland & Gotland 
via Nidingen och Hornborgasjön 
till Ånnsjön, Stekenjokk, Abisko 
och Tornedalen. Varför lockar dessa 
platser fågelskådare, vad ser man 
där och när är det bra tid att åka? 

Tips och inspiration för kommande 
semestrar och exkursioner utlovas!

FÅGLAR I ÖSTRA POLEN 
MÅNDAG 17 OKTOBER

Polens myllrande fågelliv och natur 
bjuder på många upplevelser som 
vi här bara kan drömma om. Kjell 
Andersson har lett dussintals resor 
till våtmarksparadiset Biebrza och 
urskogsområdet Białowieża och 
har gedigen kunskap vart man ska 
bege sig och vad man kan se. Ett 
utmärkt tillfälle att orientera sig 
inför egen eller andras resa. 

FÅGLAR I TANZANIA
MÅNDAG 21 NOVEMBER

Tanzania är kanske mest känt för 
sina stora däggdjur, men är också 
ett av världens fågelrikaste länder, 
med över 1 100 arter. Detta tack 
vare en stor variation av biotoper, 
inte minst de isolerade Eastern 
Arc-bergen, som ibland kallas för 
Afrikas Galápagos. Markus Lager-
qvist berättar om detta och visar 
bilder från två resor till landet, där 
fokus låg på att se så många som 
möjligt av de cirka 35 endemiska 
fågelarterna.

VILDMARKEN BAKOM KNUTEN
MÅNDAG 12 DECEMBER

Underskatta inte den stadsnära 
naturen! Delsjöområdet har 
många olika biotoper och ett rikt 
djurliv. Har man bara ögon och 
öron öppna så delar skogen med 
sig av sina hemligheter. Naturfoto-
grafen Marie Mattsson visar bilder 
och berättar om glädjen att upp-
täcka sin närnatur.

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. 

VAD HÄNDER MED VITRYGGEN?
SÖNDAG 2 OKTOBER

Sveriges sällsyntaste hackspett är 
föremål för flera olika projekt. Leif 
Lithander är välbekant för alla som 
besöker våra föredragskvällar på 
museet. Vid sidan av sitt arbete 
som biolog på Naturhistoriska mu-
seet forskar han på denna sällsynta 
hackspett och vet mer än de flesta 
om dess framtida möjligheter i 
Sverige. 

HÄLLESKOGSBRÄNNAN
SÖNDAG 6 NOVEMBER

Lennart Waara från Surahammar 
visar bilder och berättar om det 
stora brandområdet i Västmanland 
som bildades i samband med 
skogsbranden sommaren 2014. 
Han berättar vidare om de invente-
ringar som pågår av åter- och ny-
etablering av fågelarter på Hälle-
skogsbrännan med särskild 
inriktning på invasionen av hack-
spettar sedan oktober 2015. Len-
nart visar vidare en del bilder på 
västmanländska fåglar under 
2015/16, bland annat lappuggla. 

PILGRIMSFALKENS ÅTERKOMST
SÖNDAG 4 DECEMBER

När pilgrimsfalken var på väg att 
försvinna var det många som an-
såg att detta inte fick hända. Ett 
arbete påbörjades och nu är falken 
på god väg tillbaka. Det är ett av de 
större framstegen i förra seklets 
fågelskyddsarbete. Peter Lindberg 
var med i detta arbete från början 
och är det fortfarande. Han berät-
tar hur det hela gick till.

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)

INVENTERING

MIA WALLIN
mia.wallin@gof.nu

MÅNADSMÖTEN

BERNDT LINDBERG
berndt.lindberg@gof.nu (0736-93 81 00)

NIDINGEN

HANS SÖDERSTRÖM
hans.soderstrom@gof.nu (031-92 22 27)

RAPPORTKOMMITTÉN (RRK GÖTEBORG)

JOHAN SVEDHOLM
johan.svedholm@gof.nu (031-24 00 82)

STUDIEVERKSAMHET

LEIF JONASSON
leif.jonasson@gof.nu (070-651 80 79)

TORSLANDAVIKEN

KÅRE STRÖM
kare.strom@gof.nu (0303-24 95 95)

FÅGELRAPPORTERING

Rapportera helst dina fynd till Artportalen/Svalan 
(www.artportalen.se/birds) så snart som möjligt 
efter observationstillfället. 

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”.

Har du inte möjlighet att rapportera till  
Artportalen går det även bra att skicka  
intressantare rapporter direkt till respektive  
rapportkommitté (se nedan).

REGIONALA RAPPORTKOMMITTÉER

RRK BOHUSLÄN

RAPPORTMOTTAGARE: LARS VIKTORSSON
lars.v@spray.se (Stenbackevägen 5, 451 34 Uddevalla)

RRK GÖTEBORG

RAPPORTMOTTAGARE: PER BJÖRKMAN
rrk@gof.nu (Klassikergatan 9, 422 41 Hisings Backa)

RRK HALLAND

RAPPORTMOTTAGARE: ULF LÖFÅS
rrk@hallof.se (Ulf Löfås, Nässelvägen 2, 311 96 Heberg)

FÅGELCENTRALEN

Kontakta Fågelcentralen om du behöver hjälp med att 
ta om hand en skadad fågel. Mer information finns på 
www.fagelcentralen.se.

KONTAKTPERSON

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

Kontakta GOF

BESÖKSADRESS

Södra dragspelsgatan 32
421 22 Västra Frölunda

ADRESS

Box 166
421 22 Västra Frölunda

HEMSIDOR

www.gof.nu
www.kustobsar.se

TELEFON/E-POST

031-49 22 15
gof@gof.nu
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