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Medlemsantal 
Antalet medlemmar vid utgången av 2021 uppgick till 1.899, varav 384 ingick i 
familjemedlemskap. Motsvarande siffror 2020 var 1.817/379, och 2019 1.847/372. Andelen 
kvinnor är oförändrat 39% och män 61%.  
 
Föreningens funktionärer 
Styrelsen har bestått av följande ledamöter: Annica Nordin (ordförande), Manne Strömbäck 
(vice ordförande), Filip Jansson (sekreterare), Peder Winding (andre sekreterare), Roden 
Bergenstein (kassör) och Johan Ander, Berndt Andersson, Ulla Arnberg, Leif Lithander, Victor 
Tjernberg, Per Undeland och Eva Åkesson. 
 
Revisorer har varit Crister Eriksson och Hugo Krantz, 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 hölls föreningens 
årsmöte den 21 mars via zoom. Pandemin har fortsatt påverka föreningens verksamhet under 
året. De flesta styrelsemöten har hållits digitalt, exkursioner och vardagsvandringar har ställts in 
eller genomförts med reducerat deltagarantal. Styrelsen, övriga funktionärer och våra medlemmar 
har lärt sig att utnyttja den digitala tekniken.  

Villa Ekliden  

Under pandemin har lokalerna mestadels stått tomma och vi har tyvärr haft ytterligare inbrott. 
Inför att vi åter skulle kunna utnyttja lokalerna med fysiska möten gjordes en omfattande städning 
och uppröjning.  

Studiecirklar  

Flera planerade studiecirklar fick ställas in, men under våren genomfördes ändå "Vårfåglar i 
Torslandaviken" med alla träffar utomhus. På hösten kunde "Fota och redigera fågelbilder och 
filmklipp" ges med inomhusträffar. Vi har arbetat för att välkomna fler cirkelledare till vår 
verksamhet och Studiefrämjandets Cirkelledarutbildning steg 1 genomfördes via Zoom i mars.  

Föredrag  

De föredrag som planerats för mars och april ställdes in, men övriga har kunnat sändas digitalt. 
Några har spelats in och därmed gjorts tillgängliga via föreningens Youtubekanal. Ett fåtal föredrag 
har kunnat genomföras fysiskt, men då har antalet deltagare på plats varit begränsat. De digitala 



 

 

sändningarna via Zoom har slagit väl ut, trots en del nybörjarproblem. Möjligheten att ställa frågor 
har fungerat bra. Mellan 50 och 90 har varit inloggade. Fördelen med att sända digitalt är att fler 
har möjlighet att delta och att det är bekvämt att följa föredraget varhelst man befinner sig. 
Nackdelen är att sändningskvalitén kan variera.  

Ladybirds  

Föreningens informella nätverk för kvinnliga fågelskådare har ca 140 medlemmar. På grund av 
pandemin har verksamheten gått på sparlåga, men fyra exkursioner har genomförts.  

Inventering  

Vinterinventering av rovfåglar har följts upp och våtmarksinventering genomfördes.  

Nidingen  

Den 42:a säsongen av verksamheten på Nidingen pågick kontinuerligt mellan den 13 mars och 16 
november. Det blev 249 dagar med verksamhet och under året har totalt 114 personer varit 
engagerade i verksamheten. Transporterna sköttes med föreningens båt ”Stuff”.  

Årets resultat blev 8.698 märkta fåglar av 98 arter, såväl rastande sträckfåglar som häckande 
fåglar. År 2020 var siffran 9.530 och 2019 11.945 fåglar. Minskningen beror på att de normalt 
talrika arterna lövsångare, piplärkor, blåmes och grönfink, som kan uppträda i stora antal, har 
uteblivit. Den 17 maj fångades en 2K gråhuvad sparv, en ny märkart för Nidingen och för svensk 
ringmärkning. Det är fjärde fyndet i landet och det första i Halland. Den gråhuvade sparven har sin 
hemvist i Central- och Ostasien. Vid inventering 4 juni räknades 230 bon av fiskmås, 6 bon av 
havstrut och 724 bon av grå/silltrut (90 % silltrut). Under året konstaterades en ökad predation av 
kråkor från fastlandet mot öns häckande fåglar.  

För övrigt blev det 45 återfynd av 19 arter märkta fåglar på Nidingen samt 212 individer silltrut 
som hittades eller avlästes ute i världen och/eller på Nidingen. Det blev 27 främmande kontroller 
under året av 16 arter från svenska och utländska fågelstationer samt några danska silltrutar 
avlästa i fält på Nidingen. På hemsidan finns detaljerade uppgifter om ringmärkningen liksom årets 
alla dagböcker.  

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 deras 
väderstation på Nidingen.  

Ringmärkning i Torslandaviken  

Under våren 2021 startade föreningen en CES-ringmärkning vid Flatholmen i Torslandaviken för 
att kunna följa häckande småfåglar i området. Märkningen fortlöpte under häcksäsongen och 
lockade stort intresse med många som hjälpte till både med röjning och ringmärkning. När 
säsongen för CES summerades kunde det konstateras att märkplatsen faktiskt var den CES- 
märkplats Sverige där flest fåglar hade ringmärkts under sommaren. Efter CES följde en icke- 
standardiserad höstsäsong där märkplatsen deltog i tajgasångarprojektet (med mål att ringmärka 
tajgasångare och kartlägga artens spridning) liksom fokusera på fångst av svarthättor. Det senare 
projektet blev mycket lyckat och över 500 svarthättor märktes. Märkningen engagerade ett 40-tal 
personer under året och figurerade även i lokaltidningen. I september arrangerades en 



 

 

ringmärkningsförevisning och därutöver togs spontana besökare emot fortlöpande. Under året 
ringmärktes 2.318 fåglar av 42 arter vid Flatholmen.  

Vardagsvandringar  

Vardagsvandringarna har fortsatt varje torsdag hela året, oberoende av helgdagar och väder. Årets 
sista vandring i Göteborgs hamn var nr 578 sedan starten, med steglits och kungsfiskare. Antal 
deltagare under året var totalt 170, fler än tidigare år, 63 % var kvinnor. 60 av dessa deltog 1-2 
gånger under året, medan 24 var med mer än 10 gånger. I genomsnitt var det 16 deltagare på 
vandringar, i början på året max 8 pga pandemin, senare på hösten 24 pers, som mest 43 personer 
4/11 vid Hökälla. Alla som deltar regelbundet är medlemmar i GOF. Totalt blev det 51 vandringar 
på lika många lokaler, från Tjörn i norr, Korshamn i söder och Östad i öster, på tidigare besökta 
kända lokaler, en del med variationer på tidigare vandringar. Som guider fungerade 32 engagerade 
och kunniga fågelskådare. Programmet bestäms ett halvår i taget på gemensamt planeringsmöte.  

Exkursioner och resor  

Flerdagarsresor har coronaanpassats genom att alla fått enkelrum och endast vartannat säte i 
bussen har utnyttjats. Det har därför varit färre deltagare än vanligt. Samåkning har inte skett på 
dagsturer. Vi har under året genomfört två övernattningsresor, nämligen till Skåne/Falsterbo 3-5 
september och till Öland 21-24 oktober. Vidare har ett 10-tal exkursioner genomförts. De två 
planerade utlandsresorna till Litauen i maj och Antarktis i november har skjutits på framtiden. 
På grund av den betydande minskningen av aktiviteten på exkursionsområdet har överskottet från 
denna verksamhet minskat avsevärt mot 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 8.000 kr.  

Hemsida och övrig närvaro på nätet  

Hemsidan är fullt anpassad för flera plattformar, och numera använder 55% telefon när de 
besöker sidan, 38% dator och 7% läsplatta. De olika kommittéerna uppdaterar till stor del själva 
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 1.500 följare vid slutet av 2021 mot 1.400 ett år tidigare och gruppen Fågelskådning i 
Göteborgstrakten hade 1.900 medlemmar mot 1.400 för ett år sedan. Gruppen Nidingens 
fågelstation har 1.900 medlemmar mot 1.500 för ett år sedan. GOF har också en kanal på Youtube 
där inspelningar av tidigare föredrag är tillgängliga.  

Föreningen har 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.  

Fåglar på Västkusten  

Fåglar på Västkusten utkom enligt plan med fyra nummer under 2021. Innehållet har varit inriktat 
på fågeltexter med varierande omfattning med koppling till Västkusten i allmänhet och 
Göteborgsområdet i synnerhet. Redaktionen bedömer att de lyckats mycket väl med uppsatta mål 
under året; 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. Tidningen trycktes liksom tidigare hos Ale Tryckteam AB genom ett väl 



 

 

fungerande samarbete. Huvudsakliga annonsörer under året har varit Wildlife Garden, 
Getteröbutiken och Götaplatsen Foto.  

Fågelskydd  

Under året fortsatte fågelskyddskommittén sitt arbete med att besvara remisser, skriva insändare 
och överlämna protestlistor till politikerna. Bland de ärenden som var aktuella kan nämnas 
naturreservatsbildning Hårssjön och Rambo mosse, utvidgning av naturreservatet i 
Änggårdsbergen, samråd kring järnvägsdragningen från Göteborg över Härryda, samråd om 
vindkraftpark i Skagerak och inlägg för att skydda gammelskogen i Yxsjöområdet.  

Föreningen har fått rätt mot Trafikverket både av Mark- och miljödomstolen och Mark- och 
miljööverdomstolen angående planeringen av väg 940 där verket inte ville söka dispens från 
artskyddsförordningen. Ärendet är nu återförvisat till Länsstyrelsen och Trafikverket måste där 
söka dispens för ett flertal fåglar, fladdermöss, grod- och kräldjur. 

Regionala rapportkommittén (Rrk)  

Fågelrapporten för 2020 skickades till alla medlemmar tillsammans med årets sista nummer av 
Fåglar på Västkusten. Arbetet med utveckling av hemsidan har fortsatt och där redovisas 
fyndstatistik, nyheter, gamla årsrapporter, ändringar i rapportmallen, ledamöter, mötesprotokoll 
mm. Under året rapporterades mer än 220.000 fågelobservationer från Göteborgs rapportområde 
i AP, en ökning med 14 % jämför med år 2020. Fyra nya arter för området noterades under året: 
sumpvipa, vitgumpsnäppa, kalanderlärka och svarthalsad trast.  

Torslandaviken  

Torslandavikskommittén har bestått av Peder Kinberg, Dennis Kraft, Staffan Larsson, Manne 
Strömbäck, Magnus Persson, Peter Danielsson och Kåre Ström. Möten har hållits digitalt och 
utomhus med Göteborgs Hamn AB, Länsstyrelsen och Park- och naturförvaltningen. Vi har under 
året haft ett mycket givande samarbete med Föreningen Torslandavikens Naturreservat (FTN). 
Arbetet har dominerats av yttranden och samråd om olika plan- och miljöfrågor.  

Vadehavet blev så gott som klart under året och invigdes 10 september med mingel, tal och 
information och händelsen fick stor uppmärksamhet i media. Från GOF:s sida fick vi möjlighet att 
föra fram våra insatser och synpunkter på den vidare utvecklingen av området. Vid invigningen 
rastade 17 isländska rödspovar och ett 40-tal brushanar och visade att området har en potential 
att kunna bli en attraktiv vadarlokal.  

Föreningarnas arbete med den fördjupade översiktsplanen och reservatsfrågan har äntligen börjat 
ge resultat. Avgränsningen är sammanhängande och till vår fördel. Dessutom har reservatsarbetet 
prioriterats upp i turordningen. Det inleds under 2023 och beräknas vara klart 2024/2025.  

Under året har medlemmar från både GOF och FTN gjort röjningsinsatser, främst borttagande av 
buskar och träd i strandpartier vid Södskärsbassängen och Karholmsbassängen.  

Utåtriktad verksamhet  

På grund av de restriktioner som rått under större delen av året har få aktiviteter för att värva 
medlemmar genomförts. Under helgen med ”Vinterfåglar inpå knuten” i månadsskiftet januari–



 

 

februari sändes det live på facebook från några av 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.  

Göteborg 2022-02-15  

Annica Nordin Manne Strömbäck Filip Jansson 
Ordförande Vice ordförande Sekreterare 
 
Peder Winding Roden Bergenstein Johan Ander  
Andre sekreterare Kassör 
 
Berndt Andersson Ulla Arnberg Leif Lithander  
 
Victor Tjernberg Per Undeland  Eva Åkesson 
 


