
 

 

  
 Verksamhetsberättelse 2020 
 Göteborgs Ornitologiska Förening 
 
 
 
Medlemsantal 
Antalet medlemmar vid utgången av 2020 uppgick till 1.817, varav 379 ingick i 
familjemedlemskap. Motsvarande siffror 2019 var 1.847/372, och 2018 1.908/433. Andelen 
kvinnor är oförändrat 39% och män 61%.  
 
Föreningens funktionärer 
Styrelsen har efter det försenade årsmötet bestått av följande ledamöter: Annica Nordin 
(ordförande), Manne Strömbäck (vice ordförande), Peder Winding (sekreterare), Roden 
Bergenstein (kassör) och Johan Ander, Berndt Andersson, Ulla Arnberg, Filip Jansson, Leif 
Jonasson, Leif Lithander, Per Undeland och Eva Åkesson. 
 
Revisorer har varit Crister Eriksson och Mona Hansson 
Revisorssuppleanter: Stina Andreasson och Bo Sobéus 
 
Valberedningen har bestått av Stig Fredriksson, Tommy Järås och Berndt Lindberg 
 
Styrelsens verksamhet 
Styrelsen har sammanträtt tio gånger under året. På grund av coronapandemin blev föreningens 
planerade årsmöte den 29 mars uppskjutet. Istället kunde det hållas utomhus på Ekliden den 31 
maj utan risk för smittspridning. Pandemin har starkt påverkat föreningens verksamhet under 
året. De flesta styrelsemöten har hållits digitalt, exkursioner och vardagsvandringar har ställts 
in eller genomförts med starkt reducerat deltagarantal. Några föredrag kunde genomföras i 
början av året, men de efterföljande har ställts in eller skjutits på framtiden. Ett föredrag har 
sänts digitalt. Styrelsen, övriga funktionärer och våra medlemmar har lärt sig att utnyttja den 
digitala tekniken allt eftersom, men visst längtar vi alla efter att kunna ses som vanligt igen.  
 
Ekonomi 
Se separat resultat- och balansräkning. 
 
Fåglar på Västkusten 
Fåglar på Västkusten utkom enligt plan med fyra nummer under 2020. Ambitionen har varit att 
hålla utgivningsplanen, bibehålla samma goda kvalitet på innehåll och layout samt att ge 
medlemmarna varierande innehåll och givande information om insatser och aktiviteter som 
sker inom föreningen. Styrelsen bedömer att redaktionen lyckats mycket väl med uppsatta mål 
under året. Tidningen trycktes liksom tidigare hos Ale Tryckteam AB genom ett väl fungerande 
samarbete. Huvudsakliga annonsörer under året har varit Wildlife Garden, Getteröbutiken och 
Götaplatsens Foto. 
 
Villa Ekliden 
I början av året planerades att återuppta öppet hus samtliga måndagar, men p g a pandemin fick 
detta anstå. Istället har lokalerna mestadels stått tomma och vi har tyvärr haft ytterligare inbrott. 
Tjuvarna tycks inte ha fått med sig något, men dörrar och lås har behövt lagas och förstärkas. 
Dessutom har gnagare tagit sig in till fröförrådet i källaren, som snabbt fick tömmas under 
slutet av året.  
 
 



 

 

Studieverksamhet 
Flera cirklar har fått ställas in och endast fem genomfördes digitalt eller utomhus: 
 
• Skog och skogsfåglar med Christer Johansson, Leif Lithander och Lars Gerre 
• Vardagsornitologi i fält med Peter Keil och Anna-Lena Ringarp 
• Ringmärkning (två cirklar) med Annica Nordin och Tommy Järås 
• Höstens flyttfåglar i Torslandaviken med Christer Fält 
 
Sammanlagt hade cirklarna 64 deltagare. 
 
Aktiviteter för vardagslediga 
Vardagsaktiviteterna ställdes in helt från mitten av mars till slutet av augusti. De återupptogs i 
september, då med begränsat deltagarantal. Av årets 52 planerade aktiviteter kunde 28 
genomföras. Nya exkursionsmål blev Götaälvdalen (vandring Alvhem–Älvängen) och Finnsjön 
runt.  
 
Föredrag och öppet hus 
Föreningens föredrag, första söndagen i månaden på Södra Allégatan och tredje måndagen i 
månaden på Ekliden, har som vanligt varit välbesökta (mellan 27 och 89 deltagare). De 
föredrag som ställts in kommer att hållas framöver, när vi kan ses på riktigt igen.  
Dessa har genomförts:  
• Rudi Jelinek: GOFs resa till Georgien 2019 
• Uno Unger: Fåglarna i Välen 
• Leif Lithander Om hackspettar och hoten mot framtidens skogar 
• Anders Bjärvall: Ett 65-årigt fågelskådarliv och boken Nyfiken på fåglar.  
• Rudi Jelinek – Några GOFares resa till Tanzania för femtio år sedan och ett återbesök 

2019.  
• Tomas Anderssons och Göran Johanssons föredrag om rovfåglarnas status sändes digitalt. 

De visade också sin film Rovfåglarnas återkomst till Halland. Minst 85 personer deltog. 
 
Ladybirds 
Inom föreningen finns ett informellt nätverk för kvinnliga fågelskådare med drygt 130 medlemmar. 
I januari gjordes ett vårprogram, men tyvärr fick alla exkursioner utom en till Torslandaviken ställas 
in. Likaså har verksamheten legat nere under hösten. Men några har ändå träffats utomhus i mycket 
små grupper för att skåda tillsammans. 
 
Exkursioner och resor 
Året 2020 har inte varit likt andra år. Under året genomfördes en resa med övernattning till 
Skåne/Österlen 14–16 februari med ett 20-tal deltagare och en dagsexkursion med buss till 
Hallandskusten den 1 mars med drygt 40 deltagare, innan Coronan riktigt togs på allvar. 
Därutöver har två Coronaanpassade övernattningsresor genomförts, nämligen till 
Skåne/Falsterbo 28–30 augusti och till Öland 18–21 oktober då alla fick enkelrum och kunde 
sitta väl utspridda i bussen. Vidare har endast ett 10-tal exkursioner genomförts där man kunnat 
ta sig till samlingsplatsen med egen bil eller möjligen allmänna kommunikationsmedel. 
Exkursioner med samåkning i egna eller inhyrda bilar har inte förekommit. 
 
De två planerade utlandsresorna till Litauen i maj och Antarktis i november har senarelagts till 
2021, då de förhoppningsvis ska kunna genomföras.  
 
På grund av den betydande minskningen av aktiviteten har överskottet från exkursionerna 
minskat avsevärt gentemot tidigare år. Även den s k naturskatten, som vi tar ut på våra 



 

 

exkursioner till vårt fågelskyddsarbete, har under året minskat betydligt, men uppgår ändå till 
drygt 11.000 kr. 
 
Hemsida och övrig närvaro på nätet 
Efter föregående års modernisering är hemsidan fullt anpassad för flera plattformar, vilket 
underlättar för besökarna. Numera använder 45% telefon när de besöker sidan, 44% dator och 
11% läsplatta. Under året har kommittéerna själva börjat uppdatera text och bild om sina 
verksamheter. Det är nu 18 personer som uppdaterar olika delar. 
 
GOF finns på Facebook med en sida och fyra grupper. Sidan Göteborgs Ornitologiska Förening 
hade 1.400 följare vid slutet av 2020 mot 1.200 ett år tidigare och gruppen Fågelskådning i 
Göteborgstrakten hade 1.400 medlemmar mot 900 för ett år sedan. Gruppen Nidingens 
fågelstation har 1.500 medlemmar. GOF har också en kanal på Youtube där några inspelningar 
av tidigare föredrag är tillgängliga.  
 
Under våren skaffade föreningen ett konto på Instagram. Syftet är att ha en kanal med fokus på 
GOFs verksamhet och Göteborgs fågelliv i bild. Där finns inlägg från föreningens resor och 
fågelbilder. Året avslutades med en julkalender.   
 
Fågelskydd 
Under våren arrangerade Fågelskyddskommittén (FSK) en kurs med temat skogslevande fåglar, 
skogsbruk med inriktning på fågelskydd. Det hölls fem digitala föreläsningar varvat med flera 
exkursioner i olika typer av skogsmiljöer.  Drygt tio personer deltog i kursen. 
 
I början av hösten genomförde kommittén en exkursion till Hjälms våtmark i Kungsbacka 
kommun för att se hur våtmarken ser ut idag. Tanken är att arbeta för en höjning av 
vattenståndet så att den får ett större värde för fågellivet. 
 
I oktober hade FSK ett möte med Kungsbacka kommuns kommunbiologer om olika våtmarker 
i kommunen – både om de som finns idag och kommande projekt.  
 
FSK har fortsatt engagerat sig i bevarande av skogarna i Yxsjöområdet öster om Mölnlycke 
genom flera skrivelser. FSK har också genom skrivelser och insändare engagerat sig för att 
området Rambo Mosse och Hårssjön så snart som möjligt ska avsättas som naturreservat.  
 
Arbetet mot ny väg 940 i Onsala har fortskridit. Ärendet, som gäller dispens från 
Artskyddsförordningen, är uppe i Mark- och miljööverdomstolen nu och de avvaktar ett 
domslut i EU-domstolen innan beslut i ärendet tas. 
 
Regionala rapportkommittén (Rrk) 
Huvuddelen av arbetet under året har utgjorts av löpande administration och validering av 
fågelobservationer i rapportsystemet Artportalen samt sammanställning av observationer till 
utgivning av årsrapporten Fåglar i Göteborgstrakten, som under året utkommit för 2018 och 
2019. Detta innebär att tidigare eftersläpning nu är helt åtgärdad. Vidare har arbetet fortsatt 
med utveckling av hemsidan där fyndstatistik, nyheter, gamla årsrapporter, ändringar i 
rapportmallen, ledamöter, mötesprotokoll med mera redovisas. 
 
Inventering 
Under 2020 har inventeringskommittén med benägen hjälp av föreningens medlemmar fortsatt sitt 
arbete med att undersöka områdets fågelliv. Bland de inventeringar som genomförts under året kan 
nämnas de återkommande inventeringarna av vinterrovfåglar på Hisingen samt av sträckande 
rovfåglar över området. Vidare har nattsångarinventeringen som genomfördes på Hisingen 2010 



 

 

upprepats, och sjöfågelrutter i regi av Svensk fågeltaxering samt inventering av berguv och 
backsvala i regi av Birdlife Sverige administrerats. 
 
Nidingen 
Verksamheten pågick från 13 mars till 14 november utan avbrott. Dessutom gjordes två 
dagsbesök den 6 mars och 27 november. Det blev därmed 249 dagar med verksamhet på 
Nidingen. Under året har totalt 110 personer varit engagerade. Vid starten den 13 mars 
upptäcktes att en av de viktiga häckningsplatserna för tretåig mås, östra sjömärket, hade blåst 
ned. En febril aktivitet utbröt och bara två veckor senare stod ett nytt sjömärke på plats, 
konstruerat och uppbyggt av stationspersonalen under ledning av Lasse Hellberg och Per 
Bengtsson. Till vår glädje accepterades den nya konstruktionen och totalt skred drygt 60 par till 
häckning – det högsta antalet någonsin. 
 
Basen i verksamheten är ringmärkning av såväl rastande sträckfåglar som häckande fåglar. 
Efter ett bra år 2019 då 11.945 fåglar ringmärktes sjönk årets märksumma till 9.530. Detta är 
cirka 8% under genomsnittet för de föregående tio åren. Antalet märkta arter blev 98, fem färre 
än föregående år. Sedan starten har stationen ringmärkt 348.864 fåglar av 190 arter. Antalet 
observerade arter under året blev 190 varav tornuggla var första någonsin. Totalt har därmed 
279 arter setts på ön. På föreningens hemsida finns detaljerade uppgifter om ringmärkningen 
liksom årets alla dagboksanteckningar.  
 
På uppdrag av Kungsbacka kommun sköter fågelstationen renhållning, visst underhåll och 
guidning av besökare. Från 2020 har vi också fått i uppdrag av SMHI att svara för skötseln av 
väderstationen på Nidingen.  
 
Torslandavikskommittén 
På grund av pandemin har inga samrådsmöten med Göteborgs Hamn AB, Länsstyrelsen och Park- 
och naturförvaltningen eller med övriga berörda aktörer i området skett. Tillsammans med 
Föreningen Torslandavikens Naturreservat (FTN) har kommittén lagt ned ett stort arbete med en 
samrådsremiss vad gäller den fördjupade översiktsplanen som berör Torslandaviken. Det gäller 
kommunens planer på utbyggnad av en energihamn på Risholmen med anslutande infrastruktur, 
järnväg och bilväg som kommer att skapa barriärer och fragmentera Torslandavikens fågelhabitat 
och medföra stora störningar. Föreningen anser att planerna strider mot flera miljödomar och mot 
Natura 2000-lagstiftningen. Kommittén har tagit upp reservatsfrågan, nedläggningen av 
kontrollprogrammet samt problemen med olika störningar av fågellivet i området.   
 
Tidplanen för vadehavet har visserligen skjutits fram ytterligare, men arbetet har fortgått under året 
med vallar, öar, stränder och pumpanordningar. Den lertäckning av stränderna som bedömts som 
nödvändig har avvisats av hamnens handläggare som föreslår annat täckmaterial. Kommittén har 
försökt etablera en bra dialog med hamnens nya VD och aktualiserat det tidigare avtalet om 
åtgärder för vadehavet, östra stranden och stenvallen vid västra stranden av Karholmsbassängen. 
 
Bearbetningen på vadarstranden vid fågeltornet i Karholmsbassängens norra del har gett positiva 
resultat och tanken är att även anlägga några revlar och öar utanför för att ytterligare förbättra 
födosöksmiljöerna för rastande vadare.  
 
Den nya backsvalebyggnaden på Rörskär utsattes tyvärr för störningar av nyfikna personer. 
Åtgärder för att spärra av området planeras inför säsongen 2021 tillsammans med Föreningen 
Torslandavikens Naturreservat. Vi har under året röjt träd och buskar vid Rörskär för att skapa en 
mer öppen miljö för backsvalorna. Röjning har även skett på flera ställen under året, bl a vid 
Södskärsbassängen och längs Karholmsbassängens södra strand. 
 



 

 

Utåtriktad verksamhet 
På grund av de restriktioner som rått under större delen av året har inga aktiviteter för att värva 
medlemmar genomförts. Under helgen med ”Vinterfåglar inpå knuten” i månadsskiftet januari–
februari fanns det medlemmar vid de offentliga fågelmatningar som föreningen sponsrar.  
 
Styrelsens tack 
Styrelsen tackar alla funktionärer, exkursionsledare, kommittéledamöter och andra som lägger 
ned tid och energi på föreningens olika verksamheter. Det är viktiga insatser för att hålla 
föreningen levande. Håll ut och håll avstånd!  
 
Göteborg 2021-02-15 
 
Annica Nordin Manne Strömbäck Peder Winding 
Ordförande vice ordförande sekreterare 
 
Roden Bergenstein Johan Ander Berndt Andersson 
Kassör 
 
Ulla Arnberg Filip Jansson Leif Jonasson 
 
Leif Lithander Per Undeland  Eva Åkesson 
 


