
 

 

Verksamhetsplan 2022 
  
 
 

 
 
 
Föreningens syfte är att väcka och underhålla intresset för fåglar och natur inom kommunerna 
Göteborg, Öckerö, Partille, Mölndal, Härryda och Kungsbacka och främja utforskandet och skyddet 
av fågelfaunan och dess miljöer. 
 
Allmänt 
GOFs 70-årsjubileum kommer att uppmärksammas under 2022. Redaktionen för Fåglar på 
Västkusten kommer att förstärkas med ytterligare medlemmar. Planeringen för exkursions- och 
föredragsprogrammen fortlöper och regionala rapportkommitténs skrift om fågelåret 2021 
planerar att skickas ut till alla medlemmar med decembernumret av tidningen. 
 
Studiecirklar  
Under senare delen av våren planeras två studiecirklar och under sommaren minst en. Under 
hösten kommer ytterligare studiecirkar att erbjudas, givet att coronapandemin inte begränsar 
möjligheterna. Målet är också att rekrytera fler aktiva cirkelledare. 
 
Nidingen 
För kommande år planerar Nidingens Fågelstation en verksamhet i samma omfattning som under 
senare år. Det innebär att vi håller fågelstationen bemannad från mitten av mars till mitten av 
november. De viktigaste delarna i verksamheten kommer att vara ringmärkning av sträckande och 
rastande fåglar, inventering och ringmärkning av häckande fåglar samt specialstudier av några 
arter med hjälp av individmärkning med färgringar. Därutöver utförs guidningar, service och 
underhållsarbete på uppdrag av Kungsbacka kommun och SMHI. Vi fortsätter också arbetet med 
dataläggning av äldre ringmärkningsdata och observationer vilket kommer att underlätta 
kommande publiceringar. 
 
Ringmärkning i Torslandaviken 
Från maj till augusti planeras standardiserad CES-fångst och under hösten en icke-standardiserad 
fångst. Det första årets erfarenheter gör att vi kan förbättra och förenkla arbetet och skapa stabila 
förutsättningar för långvarig märkning i området. En studiecirkel kommer arrangeras under 
sommarmånaderna liksom ett antal förevisningar av verksamheten. Rapporter från märkningen 
kommer fortlöpande publiceras i digitala kanaler. 
 
Vardags 
Vi gör gemensamma vandringar för att se på fåglar och vad fåglar gör, med sakkunnig ledning, i 
trevligt sällskap och i förekommande fall också med kulturella utblickar. 
 
Torslandaviken 
En stor del av Torslandavikskommitténs arbete kommer att beröra planfrågor om infrastruktur och 
anläggningsverksamhet. Det kommer sannolikt att beröra väg- och bullerfrågor, energifrågor på 
Risholmen, förslag på en vätgasanläggning samt transporter, in- och utskeppning av stenprodukter 
från Skanskas anläggning. Vidare gäller det även Platzers logistikpark, flytt av Stenaterminalen till 



 

 

en kajplats vid Arendal, farledsprojektet samt planer på en batterifabrik vid Volvo. Den senare kan 
komma att medföra stora dagvattenutsläpp till Torslandaviken. Det kan även komma andra frågor 
som berör den fördjupade översiktsplanen och avgränsningen av det blivande naturreservatet. 
Arbetena kommer att ske i samarbete med FTN. 
 
Kontrollprogrammet för den marina miljön har nyligen utvärderats och kommittén kommer att ta 
upp frågor om programmet med Länsstyrelsen och begära någon form av fortsatta 
undersökningar, främst tidigare års fågelinventeringar, men även behovet av reduktionsfiske av 
karpfiskar samt att åter driva frågan om att ersätta betongdämmet vid Södskärsbassängen med ett 
nytt reglerbart sådant. 
 
Frågan om en flytt och utplaning av stenvallen vid västra stranden har aktualiserats av 
Länsstyrelsen, som har sökt våtmarksmedel hos Naturvårdsverket och avvaktar besked därifrån. Vi 
förväntar oss ett samråd i frågan under året. Den framtida utformningen och skötseln av området 
mellan Karholmsbassängen och Vadehavet kommer att tas upp, liksom en förbättring av 
backsvalebyggnaden. Uppförandet av fågeltorn och gömslen kommer att prioriteras, då medel 
redan är avsatta för dessa anläggningar och vi vill söka bygglov under året. Vi väntar besked från 
Park och Natur och Göteborgs Hamn om samarbete kring detta. För Vadehavet återstår ytterligare 
förbättringsåtgärder och ett predationsskydd. 
 
Övriga frågor som kommer att ligga högt på agendan är åtgärder mot nedskräpning, olaga fiske, 
hundproblem, uppställning av fordon, släp och deponering av jordmassor mm. Vi kommer även att 
söka en långsiktig lösning av parkeringsfrågan.  
 
Regionala rapportkommittén rrk 
Arbetet utgörs av löpande administration och validering av fågelobservationer i rapportsystemet 
Artportalen (AP), samt sammanställning av observationer till utgivning av årsrapporten Fåglar i 
Göteborgstrakten. 
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