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nåt lånat, nåt blått
När jag tog över FpV inför
2008 visste jag ingenting om tidningsdesign, och den layout som
FpV haft sedan dess byggde jag
på en magkänsla som jag egentligen inte hade. Det blev förvisso
ganska bra ändå, men under
årens lopp har jag lärt mig en del.
Det var helt enkelt dags att uppdatera utseendet lite.

14
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låter rubriken bekant? Det är

i så fall för att den är lånad från
Håkan Hellström, men den beskriver nya FpV bra. Innehållet och
grundkänslan i layouten är samma (nåt gammalt), men massor
har förändrats (nåt nytt). Nya typsnitt, spaltbredder och sidupplägg leder förhoppningsvis till
ökad läsvänlighet. Men vad är lånat då? Ganska mycket, men ändå
inget. Jag har snappat upp detaljer från mängder av andra tidningar och utgått ifrån dem. Typsnittet i brödtexten är till exempel
samma som i DN (Charter). Forskning och framsteg har en grundkänsla som jag gillar. Och så vidare. Inspiration handlar ju om att
låna. Lagom. Och sen var det det
blåa. FpV har varit väldigt blå på
senare år. Så även nu.
nu är det inte bara FpV som

Bild: sara lydmark

förändras. Vår Fågelvärld är också
på gång. Jag har fått tjuvkika på
den nya layouten och kan konstatera att det blir en riktigt trevlig
bekantskap som dimper ner hos
alla SOF-medlemmar efter sommaren. Lite mindre gammalt, lite
mer nytt, ganska mycket lånat där
också, men
inte lika myc
ket blått.
Trevlig
sommar!
redaktör: pär lydmark
par.lydmark@gof.nu

Bilder: hans falklind, bill karlström, urban olsson, magnus unger, thomas bernhardsson
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Jag älskar vindkraft

VÄSTKUSTEN

Redaktion
REDAKTÖR & GRAFISK FORMGIVARE

Min inställning till vindkraft ändrades radikalt tidigare i år. Från att ha
varit helt negativ till vindkraften förändrades detta över en dag, en dag i
februari ute vid vindskyddet på Kråkudden. Blev äntligen övertalad att
följa med ut till detta blåshål långt ut på Hönös västra sida. Om jag minns
rätt blåste det över 20 meter i sekunden, i alla fall i vindbyarna. Kraften i
vinden tryckte in fåglar som annars tillbringar sin tid ute över öppet hav.
Havssulor, tretåiga måsar och stormfågel trycktes in på synbart avstånd
och den snabbflygande gråliran sågs hyfsat bra när den
utnyttjade vindarnas kraft. Liran som förflyttade sig
söderut och rapporterades sista gången från södra
Mellbystrand hade en medelhastighet på 73 km/tim
enligt Uno Ungers beräkning. Och detta med vinden
kommande från väster! Det är imponerande!

”
Kraften

Men det finns annan vindkraft som

inte imponerar på
i vinden
mig lika mycket. Eller man kanske ska kalla det för
tryckte in
”vindbruk” istället. För det är ju vad det är, ett brukande av vinden. För att producera ”grön el”. Det är sant
fåglar som
att när verket är på plats och börjar producera el så
annars tillsker inga utsläpp av koldioxid eller andra växthusgaser. Det är också sant att vi (mänskligheten) behöver
bringar sin
energi. Men att vindkraft skulle vara lösningen på protid ute över
blemen med ökande växthusgaser och energikonsumtion skulle jag inte vilja påstå. Att felaktigt placerade
öppet hav.
vindsnurror skadar fågellivet finns flera exempel på,
till exempel på norska ön Smöla (läs mer i Miljöaktuellt, snabblänk http://goo.gl/3R8Z9). Och oviljan hos vissa exploatörer att
ordentligt studera fåglarnas rörelsemönster i planerade utbyggnadsområden är skrämmande. Man får bara hoppas att de ansvariga myndigheterna
som ska övervaka dessa ärenden har resurser att göra detta på ett för naturen bra sätt.
är det väl naturen som får stryka på foten i valet
mellan människans ”välstånd” och biologisk mångfald. Men det finns
faktiskt ljuspunkter också. I Miljöaktuellt 2011-04-20 står att läsa att EUdomstolen stoppar vindkraft (-bruk) i skyddad natur. Och det är ett resultat
som kan få konsekvenser för vindkraftsetableringar i Sverige inom Natura
2000-områden och i befintliga naturreservat. Och det kan ju lova gott inför
framtiden.

Men nu är det snart höst

igen och åter
dags för den positiva vindkraften. Så
på med vindjacka och mössa och släng
tuben över axeln så ses vi på Kråkudden när vindarna trycker på.

Bild: självporträtt
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fågelnyheter
från västkusten
FpV
fågelnyheter från västkusten
Niklas Aronsson visade upp backsvalekolonin i Torslandaviken på
Fågelskådningens dag.

Göteborgs nya
heta gladlokal
skruvat Antalet fynd av röd
glada har ökat stadigt i Göteborgsområdet de senaste
tio åren, och ett normalt år
ses nu omkring 20–30 ex.
Fynd av flera exemplar samtidigt lyser dock fortfarande
med sin frånvaro. Eller snarare lös. För när Johan Svedholm tittade ut genom sitt
kontorsfönster på Ekelundsgatan den 4 april upptäckte
han två röda glador som
kom från norr och började
kretsa över centrum, vilket
redan det var en tangering
av tidigare högstanotering i
Göteborg. Minuten senare
får de helt osannolikt sällskap av ytterligare tre säkra
glador och en mycket trolig
glada! Summa summarum
alltså minst fem, kanske sex,
glador på en gång.
Och som om inte detta
vore nog händer det omöjliga tre veckor senare. Från
samma fönster upptäcker
Johan en fågel bortanför
gasklockan som, när den
kommit närmare och börjat
skruva på ungefär samma
ställe som de andra gladorna, visar sig vara en brun
glada! Maken till gladmagnet får man leta efter på
dessa breddgrader.
Som ett bidrag till arbetsgruppen som jobbar med
den blivande lokalguiden
för Göteborgsområdet bifogar vi här en bild på områdets bästa gladlokal, med
andra ord Johans kontor.
Notera de viktiga attributen på skrivbordet som
bör finnas på varje arbetsplats värd namnet:
kikare, mobiltelefon med
BMS, artlista över kontorskryss, kaffekopp samt
en dator med Kustobsar
framme på skärmen. Vid
dålig sikt kan man jobba.

# Pär lydmark
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Bild: niklas aronsson

Gott om GOF-godis för den
skådarsugna allmänheten
skådarjippon Under maj ökar
intresset för fåglar hos både
GOFare och ”vanliga människor”. Också i år har GOF ordnat aktiviteter för allmänheten, och även deltagit i
arrangemang som ordnats av
andra, gällande just fåglar.
Fågelskådningens dag är ju
ett återkommande evenemang som vänder sig till den
fågelintresserade allmänheten och är tradition sedan
mer än tjugo år tillbaka. I år
inföll dagen den åttonde maj
och GOF hade utannonserade
exkursioner i Slottsskogen,
vid Hökälla, på Vallda Sandö
och vid Torslandaviken.
Stig Fredriksson ledde som
vanligt exkursionen i Slottsskogen där inte endast fåglar
sågs och hördes utan även
Bild: johan svedholm
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En utsikt som gör vilken skådare
som helst glad.

skällande råbockar och flera
fältharar observerades.
Exkursionen i Torslandaviken var ett samarrangemang
med FTN (Föreningen Torslandavikens Naturreservat).
Där var det Niklas Aronsson
som guidade. Tre fiskgjusar
bjöd på en magnifik uppvisning när de jagade fisk över
Karholmsdammen. Vid svalhögen var det full fart på
backsvalorna som just anlänt
och nu boade in sig i nygrävda hålor. Runt svalhögen lurade en mindre strandpipare
och även ett par gulärlor. En
dvärgmås och ett par mo
snäppor gladde, medan de
vanligtvis den här tiden så
närvarande näktergalarna
var som bortblåsta. Ett par
veckor försenade dök de så
småningom upp i hela landet
och skådarsverige drog en
samfälld och lättad suck.
En svalhög finns numera
även i form av backsvaleberget vid Hökälla. Ett 50-tal
backsvalor visade sig på Fågelskådningens dag. John
Thulin visade runt och deltagarna fick se fiskgjuse, ormvråk- och tornfalkshäckning,
buskskvätta, törnsångare,
brushane, grönbena och rödbena, skedand och årta.

Exkursionen i Vallda
Sandö var den fjärde i en serie Kungsbackaexkursioner
som hållits under våren och
det var Morgan Johansson
som berättade om fåglar under en promenad på Onsalahalvöns västsida.
Vid Välen hölls samma dag
en familjedag arrangerad av
Västra Frölundas Naturvårdsförening, där GOF som vanligt var representerade vid
tornet och i det gula huset.
Det är då vi har tillfälle att
inte bara göra reklam för
GOF utan också kan komma
in och titta på Leif Anderssons träsnidade tavla över fågelnäbbar med tillhörande
blindskrift.
Även Skärfläckans dag på
Getterön hade man lagt in i
almanackan just den åttonde
maj. LadyBirds var för tredje
året i rad självpåtaget ansvariga för att representera GOF.
I bilar fullastade med Atlasböcker, pins, tröjor med
mera for fem kvinnor från
det livaktiga nätverket till
Varberg. På Getterön var det
blåsigt och kanske något färre besökare än året innan
men de som stannade till hos
oss var intresserade och någon ny medlem lyckades vi
också få!
Den fjortonde maj var vi
inbjudna att visa upp GOF på
en utställning i samband med
en friskvårdsdag i Mölnlycke
centrum. Mölnlyckeborna
hade gått man ur huse; det
var trångt, det var gymnastik, dans, musik och sång. Vi
fick tillfälle att göra reklam
för Härrydas kommunfågel
och när folkmassorna så småningom skingrades, gav sig
förhoppningsvis många ut i
de milsvida skogarna för att
leta tjäder.

# stina thelander
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Lundsångarbonanza
i Göteborg!
invasion Det är inte mycket
som varit sig likt våren 2011.
Vissa arter höll tidtabellen
någotsånär, men andra var
flera veckor försenade. För
att späda på bilden av 2011
som ett av de konstigaste fågelåren på länge så smäller
Göteborgsregionen dessutom
till och blir en lundsångarhotspot utan dess like!
Det började den 2 juni då
Magnus Unger hittade en
sjungande hane på Hyppeln
på bekvämt promenadavstånd från färjeläget. Fågeln
var borta dagen därpå, men
de som missade den fick en
ny chans fem dagar senare då
Stig Jacobsson hittade ytterligare en sjungande hane vid
Harekärrsmossen i Askim.
Nu duggade plötsligt upptäckterna tätt, och dagen efter (den 8 juni) hade Olof Armini en sjungade vid Safjället
i Mölndal. Vid eftersök lite
senare på dagen återfanns
den tyvärr inte, men dagen
efter hittade Ola Bäckman
ytterligare en lundsångare
vid Chalmers, mitt inne i Gö-

Byt in din
gamla kikare

Bild: stefan hage

teborg! Denna individ skulle
visa sig bli en långstannare
och har i skrivande stund befunnit sig på lokalen i tio dagar, intensivt sjungande för
glada tillresta. När Niklas
Aronsson dag tio dessutom
lyckades konstatera att det
inte bara var ett, utan två,
exemplar på plats vid Chalmers blev förutsättningarna
genast annorlunda. Mycket
tyder på att den andra fågeln
är en hona, så fortsätt gärna
bevaka fåglarna långt in på
säsongen även om de tystnar.
Kanske är en häckning ändå
inte en alltför långsökt?
Det är som sagt mycket anmärkningsvärt att så här
många lundsångare dyker

p

En av de två lundsångarna vid
Chalmers visar vingpennorna.

upp i Göteborg på samma
gång. Arten är långt ifrån årlig i rapportområdet, men
gynnsamma luftströmmar
under precis rätt tid (månadsskiftet maj–juni) verkar
ha fört dem till goa, glada
Göteborg. Kanske var det
Chalmerskörens förtjänst?
Lundasångare från Studenternas i Lund verkar dock,
namnet till trots, inte ha någon dragningskraft på lundsångare för tillfället eftersom
det i hela Skåne under början
av juni bara har gjorts två
fynd, i Falsterbo och Sjöbo.

# björn dellming

När storken kom till byn
ungdomsresor En ung vit stork
på genomresa i Sverige hade
den goda smaken att förära
Göteborgsregionen med ett
sommarbesök. Ett stenkast
från Björketorps kyrka i Rävlanda hittade Christer Johansson storken på kvällen
den 15 juni. Morgonen därpå
var den kvar men någon
gång mellan kl 7.30 och 9.00
gick den upp i rök.

t

Bild: markus lagerqvist

FpV

Vit stork i Rävlanda. Tack vare att
den var märkt vet vi var den kom
ifrån och vart den skulle.

Storken ringmärktes 2010
i Schleswig-Holstein i Tyskland, och har bara i år lästs
av på ytterligare tre platser i
Sverige. Den 3 juni passerade
den Alby på östra Öland och
drog sedan västerut mot Bokenäs i Bohuslän där den uppehöll sig den 13–15 juni. Efter Rävlandabesöket den
15–16 juni styrde den kosan
söderut och dök dagen efter
upp vid Veinge i Laholm. På
återseende önskar vi som
missade den!

insamling Kikarproffsen har
året ut en kampanj där man
får upp till 10 % rabatt vid
köp av en ny kikare av märkena Focus, Pentax, Steiner
eller Swarovski om man
samtidigt lämnar in en gammal fungerande
kikare i utbyte.
Kikarna kommer skänkas till
parkvakter och
Bild: kikarproffsen
guider i Indien
och Afrika för att motverka
tjuvjakt och gynna ekoturism. Kanske något att fundera på om du är i köpartagen och samtidigt vill göra
en god gärning? I Västsverige representeras Kikarproffsen av Expert Götaplatsen (Göteborg), Ericsons
Foto (Mölndal), Donalds
Foto (Borås) och Getteröns
naturcentrum (Varberg).

# pär lydmark

Vart ska man åka?
Bakåt i tiden!
skådartips Att bestämma
sig för var man ska skåda är
inte det lättaste. En vanlig
strategi är att kolla igenom
de senaste dagarnas rapporter för att hitta en lämplig
lokal. Det är naturligtvis in
get fel i den strategin, men
den bygger ju på att någon
annan nyss har varit ute och
hittat något kul. Men hur
gör man annars om man har
lokaltorka i hjärnan? Jo, man
tittar på dagens obsar, men
från andra år! På Svalan: välj
Visa fynd > Period > Sök på
valt datum alla år. Välj sedan
område under Region och
vips så har du en guldgruva
av lokaler framför dig som
kan vara lämpliga att besöka
just nu. Och då kanske det
blir du som upptäcker nästa
dragplåster istället!

# pär lydmark

# Björn dellming
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Glada som gjorde
många glada
larmanalys Fågelvärlden
blir allt mer välbevakad, vilket dels beror på att vi är flera som spanar i vårens tid
(och alla andra tider) men
också tack vare fågellarmen.
Ett exempel på detta är den
röda glada som, helt ovetande om uppmärksamheten, passerade rätt över
Göteborg den vackra vårmorgonen 23 mars (det är
inte den på bilden nedan).
Rapporterad av Hans Börjesson och Birger Kaiser vid
Välen kl 8.22 fortsatte den
mot Slottsskogen. Dit var
det 6,5 kilometer. Där fick
Ola Bäckman äntligen sitt
nya Slottsskogskryss och
larmade ut den kl 8.38. Detta
lade Johan Svedholm märke
till, tacka för det, och såg
den nere vid Nordstaden
(2,0 kilometer fågelvägen).
Han larmade kl 8.40 och
meddelar förtjänstfullt i
kommentarfältet (tack för
det!): ”När jag lyfter blicken
efter att ha läst av larmet om
glada i Slottsskogen så är
samma glada det första jag
ser! Sågs från Ekelundsgatan
då den passerade strax bort
anför Tyska kyrkan och fort
satte norrut.”
Om vi räknar på larm
tiderna (vilket man kanske
inte kan göra) tog sig gladan
9 kilometer på 18 minuter.
Det blir en marschhastighet
på 30 km/tim. Hitta.se anger
att det skulle ta 26 minuter
att cykla samma sträcka. Det
går alltså nästan att cykla
jämsides med en glada …

# Stig Fredriksson
Bild: björn dellming
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Het vår i skärgården
bjöd på många godbitar
ö-skådning För de skådare
som sliter hårt på skärgårdslistan har våren 2011 varit
rena godispåsen. Förutom
lite mer triviala arter som rosenfink, nattskärra och kattuggla, som ändå kan vara relativt sällsynta i skärgården,
bjöd våren på bland annat
myrsnäppa och smalnäbbad
simsnäppa på Galterö. Hönö
visade som vanligt kvalitet
med två sträckande prakt
ejdrar, svarthuvad mås, två
olika ängshökar och ägretthäger. Öckerö fick fint besök
i form av en silkeshäger som
rastade några timmar i
Lammholmsviken. Norra
skärgården fortsatte storstilat
med två sommargyllingar
och flodsångare på Björkö,
och på Hyppeln hittades mindre flugsnappare och lundsångare.

Skärpning
krävs, Nikon!
testtillägg I förra numret av
FpV matchade vi Nikons nya
toppmodell EDG 8x42 mot
Swarovski EL 8,5x42 Swarovision och konstaterade att
det i princip var dött lopp
och mest en fråga om tycke
och smak. Det slutade faktiskt med att jag köpte en
Nikon EDG till mig själv på
grund av den extremt goda
glasögonprestandan.
Efter några månaders användande har det dock visat

Vårens stora smällkaramell dök dock upp på Hönö
den 5 maj, då Bo Brinkhoff
reagerade för en avvikande
sång vid Tjälleviks mosse
innanför Kråkudden. Sången lät som sista halvan i en
grönsångarstrof, och är man
lite bevandrad inom väst
världens sångarläten behöver man inte fundera särskilt länge innan man vet
att det är en berg- eller balkansångare man hör (se
även artikeln på sidan 10).
Fågeln visade sig stundtals
fint i snåren och lockade
många gånger arttypiskt för
bergsångare. Fyndet är det
första på Västkusten och
Sveriges sjunde i ordningen.
Lite senare hittades ytterligare en bergsångare på Gotland.

# björn dellming

sig att Nikon-kikaren har en
allvarlig konstruktionsmiss i
skärpeskruven som gör att
dioptriinställningen (som sitter under skärpeskruven)
ibland ändras när man ställer
in skärpan – vilket naturligtvis är oerhört irriterande. Är
man medveten om problemet
kan man oftast undvika det
eftersom det delvis beror på
hur, var och i vilken vinkel
man skruvar, men ibland
händer det ändå. Som mest
hände det mig tre gånger på
några timmar. När mitt första exemplar blivit utbytt av
Nikon mot ett nytt med exakt
samma fel googlade jag lite
och kunde konstatera att
många skådare i andra länder har haft samma problem.
Jag har nu returnerat kikaren
och fått pengarna tillbaka.
Som en följd av detta drar
vi tillbaka vår utmärkelse
”lika bra som Swarovski EL

Bild: bengt karlsson

p

Bild: magnus unger

Två av vårens godbitar från skärgården, silkeshäger på Öckerö och
bergsångare på Hönö. Större bild
på bergsångaren finns på sidan 10.

fast några tusenlappar billigare” och utser istället Swarovskin till vinnare i testet.
Det är verkligen synd att
så här bra optik ska falla på
en handhavandedetalj, men i
den här prisklassen får det
inte finnas några konstruktionsmissar. Fram till dess att
Nikon har löst det här och
kommit ut med en nykonst
ruerad EDG-modell kan jag
alltså inte rekommendera
någon att köpa dessa kikare.
Och Nikon får tillsvidare förlika sig med tanken att man
faktiskt har en bit kvar innan
man är helt ikapp toppmärkena i kikarbranschen. Det
hindrar inte Nikon från att
göra världens bästa kameror
eller väldigt prisvärda kikare
i lägre prisklasser, men det
hindrar definitivt Nikon EDG
från att bli den succé den
kunde ha blivit.

# Pär Lydmark
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Gulsvart guld i Halland
dragplåster Gulsvart guld?
Det låter nästan som en nyhet om AIK i Halland, men så
lågt skulle FpV aldrig sjunka.
Det handlar snarare om den
amerikanska sjöorre som hittades utanför Påarp i södra
Halland den 30 april. Arten
har setts i genomsnitt vartannat år i Halland sedan 2003.
Hittills har de dock varit svåra att få syn på trots att de
blivit stationära nere i ”bukten” (på grund av buktens
enorma storlek), men årets
individ hade den goda sma-

ken att vara stationär under
sex dagar på ganska bekvämt
avstånd. Ibland låg den så
nära som 150 meter ut från
stranden, vilket i amerikansk
sjöorresammanhang närmast
är att likställa med direktkontakt. Fyndbilden tyder på
att arten är förbisedd, så i
takt med att kunskapsnivåerna höjs i skådarleden kommer det säkert att upptäckas
allt fler sådana här clementinförsedda sjöorrar.
Ytterligare en gulsvart
rackare hittades i Halland

Till minne av Roland Börjesson

FpV

En av vårens två gulsvarta
guldklimpar i Halland,
citronärlan vid Ölmevalla.
u

under våren, nämligen en 2K
hane citronärla vid Skällträ,
Ölmevalla. Den upptäcktes i
ett område med beträdnadsförbud redan den 12 maj av
ekologer som arbetar på platsen. Fyndet offentliggjordes
dock inte förrän 29 maj då
ordentliga förhållningsregler
utarbetats via Uno Unger. Fågeln hävdade intensivt revir
vid slutet av en väg och kunde ibland ses på riktigt trevligt avstånd för den som hade

Bild: björn dellming

tålamod och höll sig stilla.
Sista rapporten av fågeln är
från den 14 juni.

# björn dellming

Bilder: kåre ström

Roland poserar med några av sina
fågelfavoriter, båda i ficklampans
sken. I mitten sparvuggla, till höger stormsvala.
t

minnesord Vid en ålder av 78 år
avled Roland Börjesson i Kungälv
efter en längre tids sjukdom. Roland föddes den 1 december
1932 i Göteborg, men familjen
flyttade tidigt till Kungälv, där Roland kom att växa upp och bosätta sig. Roland var flera år på
sjön och kom även att arbeta på
Volvo, Systembolaget och på
Renhållningsverket i Göteborg.
Rolands stora fågelintresse
visade sig redan i tidig ålder och
han kom att dela det redan från
1950-talet med trogna vänner i
Kungälv, särskilt Ingemar André
och Mats Carlsson. De tillhörde
”pionjärerna” bland ringmärkare i
våra trakter och förvärvade tidigt
en gedigen kunskap om fågelfaunan i Kungälvstrakten.
Rolands kännedom om fågel-

livet spänner över en tidsrymd av
nästan 60 år. Roland var till exempel med om att hitta häckande
storspov på Munkholmen under
tidigt 50-tal och bland de första
att utforska fågellivet i Svartedalens vildmark. Roland var med i
GOF från starten 1952 och har
varit föreningen trogen i alla år.
Roland var initiativrik och
hade en stor vänkrets som han
tog väl tillvara och månade om
hela sitt liv. Han var mycket förtjust i ugglor och medverkade i
”Berguv sydväst” samt ledde återkommande uppskattade uggleexkursioner i GOFs regi och höll i
olika holkprojekt. Roland följde
särskilt ugglepopulationerna i
Svartedalen och hans favorit
bland fåglarna var nog den lilla
sparvugglan.

Jag har själv haft den stora
glädjen att tillsammans med Roland få vara med om att ”upptäcka stormsvalan” på Hermanö i
Bohuslän i slutet av 1980-talet.
Det blev därefter många spännande och strapatsrika gemensamma stormsvaleäventyr på
Västkusten och till och med ända
uppe på Lofoten. Roland blev
även en trogen vapenbroder vid
inventering och ringmärkning av
strömstare och forsärla under flera år i början på 1990-talet i Bohuslän och i Göteborgstrakten.
Vi kom även, tillsammans med
Björn Andréasson, Stig Carlsson
och Mats Lundberg, att förverkliga en dröm; att starta en ringmärkningsstation vid Göta älv i
Kungälv. Den gick i uppfyllelse
1993, då ”Röda Grind” ringmärk-

ningsstation bildades med ringmärkning och fågelstudier på
strandängarna och vassarna vid
älven strax norr om Bohus fästning (se artikeln om Röda Grinds
historia i FpV nr 1/2011). Vi fick
gemensamt uppleva flera spännande ögonblick vid älven.
Roland har i alla år varit en
mycket vänfast och generös person och hade alltid ”glimten i
ögat”. Han bjöd på sig själv och
sitt kunnande och det har varit
många trevliga stunder och
äventyr med Roland. Han hade
många strängar på sin lyra och
gjorde flera fågelresor till när och
fjärran – Israel, Afrika, Australien
och Sydamerika, men han kände
allra mest för Bohuslän och hemmamarkerna i Kungälvstrakten.
Roland lämnar ett stort tomrum efter sig, inte bara som ornitolog och fågelvän utan främst
som en verklig vän och kamrat
för många av oss.
Vi kommer alltid att hålla Roland i ett ljust minne.

# Kåre Ström
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Så ser du över dina gamla
rapporter på Artportalen/Svalan
text: johan svedholm/rrk göteborg
rrk@gof.nu

F

ågelrapporteringen i

Sverige har
utvecklats explosionsartat de senaste åren. Den kanske enskilt
största anledningen till detta är det nationella rapporteringssystemet för fåglar, Svalan, som sjösattes av ArtDatabanken som en del av Artportalen under
tidigt 00-tal. Det är nu otroligt många
som rapporterar sina observationer,
exempelvis rapporterades under 2010
nästan 139 000 observationer av 903
rapportörer bara inom Göteborgs rap
portområde! Detta innebär att de regionala rapportkommittéerna har fått mer
och mer att göra och det är ett digert arbete att kvalitetsgranska och sammanställa de rapporterade observationerna.
Det är förstås ett kärt besvär, för fågelövervakningen har aldrig varit så fullödig
som nu och vi i Göteborgs regionala
rapportkommitté (rrk) vill gärna uppmana ännu fler att börja använda detta
förträffliga system! Emellertid finns det
några saker man kan tänka på vid rapportering för att underlätta arbetet med
sammanställningarna av fynden.
Klicka på Rapportguider på Dagens Fågel, ändra
till Göteborg under Rapportområde och klicka
på Ändra urval så får du fram vår rapportmall.
Den visar vad du bör rapportera som minimigräns. Var du sätter den övre gränsen avgör du.
q

hur och vad du vill ... nästan

En av de saker som bidragit till att Svalan blivit så oerhört populär är att man
som rapportör i stort sett själv bestämmer vad som skall rapporteras. Vissa använder Svalan som sin personliga obsbok och rapporterar det som annars
skulle ha hamnat i den ”vanliga” pappersobsboken. Andra rapporterar allt de
ser, ned till minsta blåmes. Åter andra
rapporterar bara sina mer anmärkningsvärda observationer. Många använder
Svalan till att mata in olika inventeringsresultat och göra jämförelser däremellan. Andra utnyttjar de olika listfunktionerna som systemet erbjuder.
Det finns inget sätt som är rätt eller fel,
men vi i rrk kan bara uppmana till att
som en miniminivå rapportera det som
finns i vår rapportmall, vilken man finner i Svalan under Dagens Fågel > Övrigt
> Rapportguider (se bilden nedan).
Baksidan av myntet med att alla rapporterar olika är att Svalan blir ett trubbigt och ibland direkt missvisande instrument att använda i vetenskapliga
sammanhang. Det går exempelvis inte
att rakt av jämföra rapporterna av en
vanligare art mellan två perioder eftersom man inte kan vara säker på att rapportörerna rapporterat på samma sätt
och med samma frekvens under de båda
perioderna. Däremot fungerar Svalan
utmärkt för att hålla reda på observationer av sällsyntare arter, anmärkningsvärda häckningar, fenologirekord med
mera. Det är här det främsta jobbet ligger för oss i rrk, eftersom alla sådana
observationer måste kvalitetssäkras innan de kan ingå i den officiella faunistiska statistiken.
nu börjar vi rensa

Ett oundvikligt problem är att en del felaktiga rapporter alltid ligger i systemet,
oavsett om det rör sig om felinmatningar eller rena felbestämningar. Detta är
särskilt olyckligt när det gäller sällsyn-
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tare arter, eftersom fyndbilden därmed
blir missvisande och det inte går att ta
fram korrekt statistik för den aktuella
artens uppträdande i området. För att
till viss del undvika detta har de allra
flesta rapportkommittéer i landet som
praxis att om ingen blankett inkommit,
för en rapport där dokumenation på särskild blankett krävs, senast 31 januari
året efter observationen gjordes så underkänns rapporten automatiskt. Detta
för att inte felaktiga rapporter skall ligga kvar i systemet och göra statistiken
missvisande. Vi i Göteborgs regionala
rapportkommitté har tidigare inte haft
denna regel, vilket har resulterat i att
statistiken för rapportområdet dras med
en hel del felaktigheter. Därför vill vi
härmed kungöra att ovanstående kommer
att börja gälla från och med 2011. För att
få rättvisande statistik och artlistor
kommer denna regel gälla även retroaktivt, men gäller naturligtvis inte fynd
som en gång blivit godkända och publicerade. Rapporter som gäller fynd som
finns publicerade som godkända försöker vi regelbundet gå igenom och godkänna, men eftersom det hela tiden
läggs in äldre fynd i Svalan kan det alltid finnas sådana rapporter vi inte hunnit åtgärda ännu.
Vilka av ens rapporter som är belagda
med blankettkrav kan man om man är
inloggad se genom att visa sin skuldlista
nere till höger på Svalans startsida (se
bilderna ovan till höger). En nackdel
med denna skuldlista är att den bara
sträcker sig några år bakåt i tiden – har
man matat in fynd som är äldre än så
och vill veta vilka som behöver beskrivning på blankett måste man alltså söka
fram dem på annat sätt. Det enklaste
sättet är i så fall att välja Visa fynd >Övriga inställningar > Rrk-status: Rrk-art,
skall dokumenteras respektive Rk-art,
skall dokumenteras >Visa egna rapporterade obsar (och kanske också Visa mina
medobsar). Klicka bort ”År: 2011” ge-

Så ser du över dina gamla rapporter på artportalen/svalan 

nom att klicka på länken med samma
namn i Ditt val-rutan, och välj sedan Administrera fynd. Då får man upp en lista
på ett antal fynd (se bilderna nedan).
Om det finns en liten hänglåssymbol till
vänster om artnamnet är fyndet redan
sammanslaget och godkänt och man behöver inte göra någonting. Om det istället är en tom ruta till vänster om artnamnet och om man vet med sig att
fyndet inte tidigare är godkänt och publicerat i någon gammal fågelrapport
kan man klicka på den lilla ”papper och
penna-symbolen” näst längst till höger i
listan för att skriva sin blankett.

p

radera rapporter

För att se om du har några blankettarter som inte är godkända klickar du fram skuldlistan med
hjälp av länken längst ner till höger på startsidan när du har loggat in.

Det kan förresten vara på sin plats att
påpeka att bara rapportören själv kan ta
bort sina egna rapporter. Varken raritetskommittén eller de regionala rapportkommittéerna har alltså befogenhet
att ta bort en rapport ur systemet, däremot kan en rapport underkännas för publicering vilket innebär att den inte syns
för andra användare av systemet eller i
Svalans statistik och listor. Rapporten
ligger dock kvar i rapportörens obsbok.
Har man fått en rapport underkänd
på grund av utebliven blankett men vill
skriva en sådan i efterhand är det bara
att kontakta oss på rrk@gof.nu så låser
vi upp rapporten så att en blankett kan
skrivas. Sådana rapporter, som alltså redan är underkända, syns dock inte i
träfflistan när man gör den sökning som

beskrivs ovan. De får man istället fram
genom att ange Rrk-statusen Visa alla
underkända som sökargument.
tänk på tiden – i alla fall ibland

En annan stötesten för rrk är summeringar, exempelvis av sparsammare arter på sträck. Efter en välbesökt dag på
Kråkudden kan det ligga rapporter från
flera tiotal observatörer, ofta med helt
olika antalsangivelser. Detta är naturligtvis mycket svårtolkat om man vill
försöka få fram en korrekt dagssumma
av arten i fråga. Ett enkelt sätt att underlätta summeringen är att om möjligt
ange tidsperiod som rapporten gäller,
klockslag för sällsyntare arter och att så
långt som möjligt ange dräkt, ålder och

FpV

i förekommande fall färgfas på de fåglar
som rapporteras.
till sist

Ovanstående skall inte betraktas som
pekpinnar eller krav, utan bara rekommendationer som underlättar efterarbetet med rapporterna, och som gör det
enklare för alla att tolka informationen
ur den här fantastiska databanken.
Till sist vill vi i Rrk Göteborg rikta ett
varmt tack till alla er som rapporterar
era observationer! Utan er vore fågel
övervakningen obefintlig och vårt arbete meningslöst. Har ni frågor gällande
rapportering i Göteborgs rapportområde, tveka inte att ställa dem till oss på
ovan nämnda adress. #

Genom att välja Rrk-status (1) och att endast visa dina egna obsar (2) under fliken Övriga inställningar får du fram en lista över äldre fynd som inte är
godkända (bilden i mitten) eller underkända (högra bilden). Glöm inte att se till så att du söker på alla år eftersom 2011 väljs som standard. På bilden i
mitten visas godkända fynd med ett hänglås (3) medan fynd som inte har behandlats saknar lås (4). Känner du på dig att du behöver skriva en rapport
på en sådan art klickar du på pennan (5). I bilden till höger visas underkända fynd med en papperskorgssymbol (6), och på dessa finns ingen penna (7).
Vill du komplettera ett gammalt underkänt fynd med en rapport måste du först kontakta rrk som då låser upp observationen, och då kommer den återigen upp i listan över ej behandlade fynd (bilden i mitten).
q

4

5

6

7

1
3
2

Fåglar på Västkusten 2/2011

9

Jodå, lätet

Att försöka lyssna sig till skillnaden mellan snarlika läten
kan vara lättare sagt än gjort. Då är det faktiskt lättare att
titta på skillnaden. Men att titta på ett ljud, det går väl
inte? Jodå. Senast det blev aktuellt var vid upptäckten av
vårens stora dragplåster – bergsångaren på Hönö.
FpV reder ut begreppen om sonogram.
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fågelläten

Jodå, lätet ser bra ut 

FpV

ser bra ut
Text: Pär Lydmark
par.lydmark@gof.nu

bilder & sonogram: magnus unger
magnus.unger@kustobsar.se

D

t

Bergsångaren på Hönö var inte lätt
att få syn på, men Magnus Unger
lyckades både fånga fågeln och
lätet på bild. Vilka av bilderna som
var viktigast är svårt att säga.

et händer allt oftare att

observationer på Svalan förses med bildfiler som inte avbildar fågeln i
fråga. I stället är det individens sång eller lockläte som illustreras genom ett
sonogram, som är en slags grafisk representation av lätet i diagramform med
tiden på x-axeln och tonhöjden (frekvensen) på y-axeln. Har man aldrig sett
ett sonogram förut kan det säkert upplevas som rena grekiskan och något som
bara riktigt inbitna lätesfanatiker ägnar
sig åt, men så komplicerat är det faktiskt inte. För att räta ut frågetecknen
tog vi en liten pratstund med Göteborgs
egen sonogramexpert Magnus Unger, en
av de flitigaste sonogramuppladdarna
på Svalan.
Vad är finessen med sonogram egentligen?

– Det är att man får en grafisk representation av ett inspelat läte, vilket gör
att man kan jämföra det med andra inspelningar mycket mer exakt än genom
att bara lyssna och försöka avgöra om
de låter lika eller inte. I sonogrammen
kan man till exempel väldigt exakt mäta

med vilket tidsintervall en viss del av
ett läte återkommer, eller exakt vilken
tonhöjd ett visst läte har. Detta gör att
man kan skilja väldigt snarlika arter åt
genom lätet på ett mycket säkrare sätt
än att bara lyssna. Sen kan man använda sonogram av vanliga fåglars läten
också för att ge en bild av hur lätet låter, och då är det ett väldigt bra komplement till de klassiska lätesbeskrivningar i text som finns i de flesta
fälthandböcker. Kombinationen av textbeskrivning och sonogram gör att man
får en mycket bättre bild av lätet än av
texten eller sonogrammet var för sig.

När Bo Brinkhoff hittade bergsångaren på
Hönö i maj var du snabbt där och gjorde
sonogram på sången. Varför?

– För att försöka säkerställa att det
verkligen var en bergsångare och inte
en balkansångare, som både ser ut och
låter väldigt likt bergsångare. Genom
att göra en inspelning av Hönöfågeln
kunde jag jämföra sonogrammet med
andra inspelningar av säkra berg- och
balkansångare. Bergsångares sonogram
lutar åt höger medan balkansångares
Fåglar på Västkusten 2/2011
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fågelläten

bergsångare, hönö (magnus unger)

bergsångare, hönö (magnus unger)

bergsångare, gotland (roger book)

balkansångare, turkiet (mats waern)

bergsångare, hönö (magnus unger)

p

Sonogram på sångstrofer av berg- och balkansångare. Om man jämför de tre inspelningarna av Hönöfågeln (övre raden) med den bergsångare som
sågs på Gotland senare i maj och en balkansångare inspelad i Turkiet ser man tydligt hur arterna skiljer sig åt i sången. De kraftiga linjerna i bergsångarens strof lutar åt höger (/-/-/) medan balkansångarens lutar åt vänster (\-\-\). Dessutom kan man se en krok överst på varje tillslag hos balkansångare,
vilket inte bergsångaren har. Den undre bilden till höger visar programfönstret i Syrinx innan själva sonogrammet klippts ut.

lutar åt vänster, och dessutom har balkansångare en krok på varje tillslag i
överkant (se sonogrammen ovan).
Det låter ju väldigt användbart som fältbestämningsverktyg. Är det svårt?

– Nej, inte egentligen. Om man inte
får någon hjälp av någon med tidigare
erfarenhet kräver det en hel del testande och pillande för att hitta rätt inställningar. Men om vi publicerar en liten
guide här om vilka inställningar man
bör göra ska det inte vara några som
helst problem att komma igång.

Då gör vi det. Steg ett måste väl vara att
skaffa ett program som kan göra sonogram?

– Japp, precis. Programmet jag använder heter Syrinx och finns att ladda
ner gratis på www.syrinxpc.com. Det är
som sagt inte superenkelt att ställa in,
men fördelen är att det är gratis och att
man hyfsat lätt kan få ut lagom stora

12 Fåglar på Västkusten 2/2011

bilder för att använda på Artportalen/
Svalan. Det är också lätt att ställa in axlarnas max-/min-värden och zoomnivå,
vilket har varit rätt komplicerat i andra
program som jag har testat. En nackdel
är att programmet endast klarar av wavfiler, så om man har lätet i en mp3-fil
eller i en videosekvens måste man först
extrahera ljudet. Men det finns ju en
uppsjö program som klarar det, så det
är väl egentligen inget problem. Sen
finns det inte i någon Mac-version heller, men det är inget problem. För mig :)

Ok, så förutsatt att man har en PC är det
alltså bara att ladda ner och installera. Vad
gör man sen?

– Först måste man ställa in fönsterstorleken så att området man klipper ut
och laddar upp till Artportalen blir lagom stort (500x400 pixlar). För att göra
det går man in under Options > New
Window Sizing Options och sätter föns-

terhöjden till 457 och fönsterbredden
till 518 (se bilden på nästa sida). Glöm
inte att klicka på knappen Make default
för att spara inställningarna för alla
fönster som öppnas.

Det lät ju inte så komplicerat. Och sen?

– Sedan går man in på Options > Window Settings och ställer in grundvärden
för hur sonogrammen ska skapas. Här
anger man bland annat in skalan för axlarna och väljer vilken kanal man vill
använda om man har inspelningar i stereo (oftast vill man bara visa antingen
höger eller vänster beroende på vilken
som blivit bäst i inspelningen). Man kan
leka lite med inställningarna under
Transform Size och FFT Window Type
men jag brukar hamna på 512 respektive Blackman (se bilden till höger för
Magnus standardinställningar, ställ in
dem och välj Make default så har du ett
bra utgångsläge).

Jodå, lätet ser bra ut 

Ok, där blev det genast mer komplicerat.
Men vi litar på dina värden och kör vidare.
Är det dags för ljuden nu?

– Japp, nu öppnar man ljudfilerna i
programmet. Sonogrammet för varje inspelning visas direkt men hela dess
längd kan normalt sett inte visas samtidigt (beroende på tidsaxelns inställning
och inspelningens längd). Scrolla i sidled och se hur det ser ut. Beroende på
art och inspelningsförhållanden kommer man då få öppna Window settings
igen för att finputsa så att till exempel
hela lätet syns inom de frekvensbegränsningar man ställt in.

Finputsa säger du. Exakt vad är det man
ändrar då?

direkt göra sonogram/spectrogram på
mp3- och videofiler men inte samma
finjusterade inställningsmöjligheter på
axlarna så att man lätt kan få jämförbara sonogram. Sen finns det även en
del appar för iPhone och Android som
kan göra sonogram direkt i telefonen,
men frågan är om telefonens mikrofon
räcker till. Jag har inte testat, men det
kanske är värt ett försök. Hade det funkat vore det ju riktigt smidigt att kunna
göra jämförelser direkt i fält. Sen hittade jag nyligen ett program som heter
Photosounder som inte bara kan göra
sonogram av en ljudfil utan också kan
göra tvärtom, det vill säga skapa en
ljudfil från en bildfil med ett sonogram.
Det var lite bökigt att ställa in axlarna,
men efter det kunde jag spela upp mina
egna bilder av bergsångaren och det lät
faktiskt ganska bra. Photosounder finns
för både PC och Mac och kan laddas ner
gratis på www.photosounder.com/download.php.

– Jag brukar ändra värdena på Limit
frequency range så att frekvensspannet
som visas i bilden får med hela inspelningen men inte så mycket mer. Då utnyttjar man diagramytan bäst och sonogrammet blir så stort som möjligt. Sen
kanske man behöver öka/sänka mörkheten för att själva lätet
skall synas bra. Det gör
man med knapparna Make
spectragram darker/lighter
som finns i verktygsfältet,
men det påverkas också av
inställningen Spectral Gain
Sen finns det
i dialogrutan Window settings. Möjligen kan man
även en del
också utnyttja White thresappar för
hold för att eliminera brus
men det använder jag inte
iPhone och
särskilt ofta.

Och sen är det klart?

”

Android som
kan göra
sonogram
direkt i telefonen. Jag har
inte testat,
men hade det
funkat vore
det ju riktigt
smidigt.

– Ja, när man känner sig
nöjd kan man välja Make
default igen och Apply to
all windows om man har
flera inspelningar öppna
som man vill jämföra med
samma inställningar. Till
sist väljer man menyn Edit
> Copy Bitmap of Current
Window, klistrar in det i
ett bildprogram som Photoshop eller Paint och sparar bildfilen på datorn.
Sen är det bara att ladda
upp på Artportalen och bifoga som en bild till observationen precis som med vilket foto som helst.

Om man nu inte har en PC då, eller inte gillar Syrinx. Har du något tips då?

– Nja, Adobe Audition har stöd för att

FpV

Men hur gör man för att hitta
sonogram att jämföra med?
Måste man göra egna från
olika inspelningar för att få
dem helt jämförbara eller
finns det något ställe på nätet där man kan ladda ner
färdiga sonogram och jämföra med andras?

– Nej, man bör inte ladda
ner andras sonogram för
jämförelse då de oftast har
helt andra axelinställningar
vilket försvårar exakt jämförelse. Däremot kan man
hitta inspelningar på nästan
alla arter på www.xeno-canto.org som man kan ladda
ner, göra om till wav och
köra i Syrinx. Och har man
skivor med fågelläten hemma kan man ju även läsa in
dessa i datorn och använda
för jämförelse.

Ok, nu tror jag det börjar
kännas som att vi kan det här
ganska bra. Då har vi bara
glömt en sak som vi kanske
egentligen borde tagit först.
Inspelningsutrustning. Krävs det någon
speciell sådan?

– Egentligen inte. Bara lätet inte är
förvrängt alltför mycket så är det lugnt
oavsett hur man spelat in. Jag använder

p

Skärmdumpar på Magnus grundinställningar.
Ställ in Syrinx såhär så har du ett bra utgångsläge (men du kommer ändå bli tvungen att finjustera lite eftersom olika läten och olika inspelningar kräver olika inställningar).

en separat digital inspelare (Edirol R09,
men även Zoom H4N ska vara bra har
jag hört), men en vanlig mobiltelefoninspelning duger för artbestämning om
man är hyfsat nära.
Då så. Tack för hjälpen!

– Varsågod!

Sådär, då är det alltså bara att sätta
igång. Eller att vänta och spara den här
guiden för framtiden. Vi avslutar med
ett tips från Rolf Skoog om boken Fåglars sång och läten av Lars Gårding. Där
finns schematiska sonogram för våra
vanligaste fåglar och, som inledning,
några sidor om hur man tolkar sonogram. En bra introduktion. #
Fåglar på Västkusten 2/2011
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Att for
Bild: urban olsson

p

Två göteborgare har starkt bidragit till att sprida ljus över
fåglars systematik. På köpet har de också upptäckt flera
nya fågelarter vilket inte många gjort. Vi har talat med de
internationellt kända fågelforskarna Per Alström och
Urban Olsson.

Hängiven forskare I:
Per Alström i klassisk
forskarposition.
Bilden har såväl en
gren som några år på
nacken.

TEXT: STIG FREDRIKSSON

J

stig.fredriksson@gof.nu

ag lärde känna Per efter att ha fått körkort,
hustru, barn och bil. Bilen använde jag
ibland för att köra med Per till fågelställen
i trakten, barnet fick Per sitta barnvakt hos någon
gång. Min son är nu vuxen och etablerad köpman i
Mölndal. Per har hunnit med att bli etablerad fågelforskare i världen. Så kan det gå.
Det är alltid trevligt att lära fåglar med hjälp av
äldre, mer erfarna kamrater. Har kamraterna bil är
det förstås ett plusom man är i cykelåldern. Visst,
vi veteraner från förr kunde ge oss av långväga
med cykel, tåg och moped och vi gick ibland miltals! Men nu var det 70-tal. Per kontaktade några
fältaktiva bilägare och fick åka med. Jag var inte
ensam om att vara chaufför åt Per, vi var flera.
Han var försigkommen och frågade vänligt om han
kunde få följa med. Visst fick han det.
Per: ”Bara detta att komma ut, att jag hade möjlighet att hänga på dem som hade bil, det betydde oerhört mycket.”
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På köpet fick man lära sig en del om unga ejderhanars dräkter och hur man hittade en större korsnäbb bland alla mindre. Ofta var det han som först
såg kungsörnen när den jagade harar på Kalvö.
Han var med andra ord självgående, en yngling
med stort självförtroende som skulle visa sig vara
befogat. Då var han fågelskådare – nu är han mer
fågelforskare, så mycket som han nu hinner.
Per

Det var längesedan jag träffade honom, men har på
avstånd följt hans resa. När jag tog över som mötesfixare på Naturhistoriska museet efter Ingrid
Hammarströms många år tänkte jag på Per; han
borde ha en del att berätta. För att få veta mer bjöd
jag in honom till GOFs årsmöte 2011 för att han
skulle berätta om sitt liv som fågelskådare. Det ämnet hade han inte hållit föredrag om förut, men
”skulle nog kunna knåpa ihop något”. Han svarade
också att det är mycket nu; University of Cape

Att forska är nödvändigt 
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rska är
Bild: stig fredriksson

Town ville ha honom som gästforskare en månad,
han fick nyligen en inbjudan från Nigeria att komma och hålla en kurs ”men den måste jag nästan
säkert tacka nej till liksom en inbjudan att åka till
Indien i oktober …” Men han ville gärna komma
till sin födelsestad och berätta för oss.
Årsmötet

Föreningens årsmöte på Naturhistoriska museet
2011 hade avslutats utan problem. Ny styrelse var
vald, Ulf Hassel hade elegant lotsat oss genom alla
frågor med van hand. Den viktiga frågan om medlemsavgift vållade ingen diskussion, ytterligare ett
år med lågpris, möjligt genom att vi får nya medlemmar. Medan vi avnjöt kaffe med kaka nere i kaféet anlände kvällens föredragshållare. Åter till sin
ungdoms förening, från svärmors 75-årsfest i Uppsala vilket förklarade varför han var den ende i kavaj på mötet. Lite vilsen stod han där men snart var
han i samspråk med alla han kände sedan förr. Urban Olsson hade hämtat honom på Landvetter, de
har känt varandra nästan sedan starten och arbetar
tätt tillsammans med samma ämne, delvis på olika
håll.
Marholmen runt

Nästa dag träffar jag Per igen. Under besöket bor
han hos föräldrarna i Askim, på gångavstånd från
Välen där han började skåda fågel på 1970-talet.
Vi gör en kortare vandring runt de gamla markerna
vid Välen. Vi såg en mäktig flock med hundratalet
strandskator, de vällde fram som en flod på gräsmattorna vid Askimsviken. Per kom inte ihåg att

det var så många på hans tid. Och träden hade
vuxit sig större. En gransångare sjöng vid Välen,
den fanns inte heller här förr.
Per: ”Knappt att jag såg strandskata förra året ...
jag är ute så sällan. Förra året var nog det sämsta året
jag var ute, det är en ständig frustration.”
Det var länge sedan han gick här, även om han
hälsar på hemma ibland. Att han inte är lika mycket ute som i ungdomen har en enkel förklaring.
Per: ”Jag är så vansinnigt intresserad av att forska,
men jag har ingen tid i min tjänst för detta. Jag har tagit tjänstledigt en dag i veckan, forskning är så oerhört
roligt och spännande.”

p

Hängiven forskare II:
Urban Olsson (här
tillsammans sonen
Mikael – och sin
kikare).

Urban och Per

Hela dagen har han tillsammans med Urban bearbetat ett antal uppsatser, de har alltid många bollar i luften. Jag inser så småningom att det är nödvändigt att revidera planerna för denna artikel. Per
utan Urban är inte Per, liksom motsatsen. Av 43
referenser på Pers hemsida finns Urban med på 33.
Fortsätter därför intervjun med Urban på Skärfläckans dag vid Getteröns naturcenter. Vad arbetade de med den dagen, mer exakt?
Urban: ”Ärtsångarkomplexet, ökenärtsångarna. Det
finns mycket skrivet men den här gången har vi gjort
det med DNA, så vi får den bilden. De går så i varandra, är väldigt svåra att skilja på utseendet, det är väldigt mycket tyckande. Men snart kommer sanningen.”
I Askim lyckas jag få ut dem utomhus och tar ett
kort med bambu som bakgrund. Det är ganska tydligt att de vill fortsätta att gå igenom uppsatser,
som aldrig tar slut.
Fåglar på Västkusten 2/2011
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Jag blev
väldigt
irriterad, jag
var ju alltid
ute där och
här kommer
någon annan och ser
den enda
härfågel
som setts
där.

Per Alström lär sig
den hårda vägen att
Kråkudden vid djupa
lågtryck snörps av
från resten av Hönö
och blir en egen liten
ö. Utan bro hem.
q

Noviserna

Vad är det som får oss att fastna i detta beroende,
att se på fåglar? Dessa underbara, vackra och spännande varelser som vi alla försöker se så mycket
som möjligt av och ibland lyckas. Hur det började
vet vi inte alltid, men man kan ju gissa.
Pers kloka föräldrar skaffade en plansch med
vanliga fåglar och satte upp i barnkammaren. Det
fungerade, och Per var ofta ute vid Välen och letade fåglar med kompisar. De som var med på
GOF-möten på 1970-talet minns en försynt yngling
på första bänk som berättade om vattenrall, kungsfiskare och övervintrande ängspiplärkor. Ofta hade
observationerna ägt rum vid Välen eller Askimsviken. Med sina kompisar bildade han AOF, Askims
Ornitologiska Förening, som några år gav ut den
stencilerade tidningen Askims fåglar.
Några år tidigare följde Urban med sin mor till
bokhandeln. Där såg han en bok om fåglar som han
ville köpa. Hans kloka moder sade att han fick spara och sedan köpa den. Åter till butiken efter en tid
kom han inte ihåg vilken bok det var.
Urban: ”Jag hittade en bok som hette En gyllene bok
om naturen. Där stod det om dinosaurier och fåglar,
men dinosaurier var det ganska ont om. Jag grävde i
trädgården men hittade ingen. Så det blev fåglar.”
Uppvuxen i Kortedala var det Lärjeån som blev
hemmalokal med sina kungsfiskare och rosenfinkar. Urban hade redan skaffat bil. Alltså körde jag
aldrig honom i min nästan nya ljusblå Volvo 140,
han satt inte heller barnvakt. Men ute var man,
med Raimo Neergaard och Donald Blomqvist.
Urban: ”Det var de som liftade med mig. Och vi
hade en förening, NAFS (Naturen i Allmänhet och
Fåglar i Synnerhet).”

Bild: URBAN OLSSON

Både NAFS och AOF gick senare upp i Fältbiologerna, denna livaktiga ungdomsrörelse som skakade om Sverige och lyckades få svenskarna att begripa att naturen, det är vi. Urban var med och
startade Fältbiologerna Hjällbo med Donald och
Raimo.
Kommitterade

Så småningom blev Välen och Lärjeån för trånga,
de återfanns vid alla de klassiska västkustlokalerna
och satte avtryck i fågelrapporterna. När det blev
havsfågelutflykter till Hönö gällde det att ha koll
på lågtrycken. Kråkudden kunde plötsligt bli en ö
vilket komplicerade återfärden. Urban rapporterade fem storlabbar på Hönö den 19 september
1979. Var det kanske den dagen Per räknade sträck
vid Mönster? Han såg Äskatorps sista fjällgås på tio
år den 9 maj 1976 och räknade 103 havssulor förbi
Hönö den 17 september 1978. Det fanns fåglar
också på hemmaplan, vid Smithska udden sågs den
30 oktober 1977 större korsnäbb. Per hade tränat
genom att med Ola Lindblad skriva en artikel om
hur man skiljer korsnäbbar åt (Askims fåglar 1976,
nr 1 sidan 5–7). Men han missade härfågeln vid
Välen den 10 oktober 1975, det svider fortfarande.
Per: ”Jag blev väldigt irriterad, jag var ju alltid ute
där och här kommer någon annan och ser den enda
härfågel som setts där.”
Det var på tiden före bms-larmen. Nu har han
inte fågellarm och vet inte heller hur många fåglar
han har sett i Sverige.
Urban: ”Vi upptäckte en tereksnäppa i Björlanda på
en exkursion. Detta hände sig på den tiden då endast
Europas fåglar fanns att tillgå. I den såg alla vadare
ungefär likadana ut och det tog säkert en halvtimme
innan vi övertygat oss att näbben var böjd åt fel håll
för en drillsnäppa och att det faktiskt fanns en fågel
som skulle se ut så. Fast den var knappt påträffad i
landet på den tiden, så det kändes stort på den tiden
när Club 300 inte fanns.”
De förkovrade sig och var båda med i Lrk, Lokala rapportkommittén 1976–1979. Det kanske
kan sägas vara ett kliv uppåt i karriären; till Lrk
blir man inbjuden först när man har visat tillräcklig kompetens och tillika arbetsförmåga.
Resenärerna

I Lrk 1980 saknas både Urban och Per. Efter skolan
gjorde de som en del andra på den tiden; arbetade
ihop en reskassa och tog ett friår. De gav sig av i
oktober 1982 för att resa jorden runt och kom till
Indien, Nepal, Kashmir, Thailand, Malaysia, Taiwan och Hongkong.
Per: ”Vi levde extremt billigt, arbetade först båda
och samlade pengar, reste ut, kom hem och jobbade
igen.”
Inga beachpartyn i månskenet, frågar jag, men
Urban försäkrar att de var mycket seriösa.
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Bild: markus lagerqvist

Det blev fågelstudier i Nepal och början på ett
samarbete som fortsätter än idag. Resan resulterade så småningom i beskrivningar av nya arter för
vetenskapen och ökad kunskap om Asiens fågelfauna. De hade en självklar arbetsfördelning: Urban fotograferade och skrev ner vad de såg, Per antecknade fältkaraktärer och skissade hur fåglarna
såg ut. Senare började Per spela in läten. Året efter
reste de samma tur åt andra hållet, det var en målmedveten resa för att studera vadare.
Urban: ”Vi skrev flera artiklar i Vår Fågelvärld om
Calidrisvadarna. Vi tog i stort sett alla nordliga vadare
på samma tur. Efter en vecka i Jamaica Bay vid New
York flög vi till ett ställe i Vancouver. Då hade vi sett i
stort sett alla amerikanska vadare. Sedan åkte vi till
Japan och såg alla östasiatiska vadare.”
De europeiska vadarna hade de med sig från
början. Per skrev artiklar i ämnet till Vår Fågelvärld, Urban bidrog med bilder. Ni reste alltid tillsammans?
Urban: ”Nej, inte alltid, Per åkte hem då och jag
fortsatte till Tibet, ytterligare en sväng till Filippinerna,
Thailand och Pakistan. Senare har vi rest långt men
inte lika länge. Det har blivit flera månadslånga turer
till Kina och Sydostasien, också några som varade
bortåt tre månader om jag inte minns fel.”
Hur är det med deras resor nu för tiden?
Urban: ”Det är lika roligt att resa. Men tiden räcker
inte till och det är svårt att vara borta från familjen i
månader. Nu har vi rationaliserat det och åker nästan
aldrig båda till samma ställe. Det blir mer effektivt och
man tar två lokaler istället för en. Men det är lite tråkigare.”
Att resa kändes så småningom allt mer nödvändigt. För att komma ut startade de resefirman Regulus.

Urban: ”Vi startade den tillsammans. Ordnade resor
till Kina, Vietnam, Indien, Sibirien, Etiopien, Uganda,
Namibia, Sydafrika och USA för att nämna några resmål.”
Men hur kunde ni leda resor till så många områden, ni hade kanske inte varit där?
Per: ”När vi ordnade resor till områden som vi inte
besökt kollade vi med andra som varit där. När vi åkte
till områden där inga västerlänningar varit före oss i
modern tid letade vi i gammal litteratur och såg på
kartor. Vi diskuterade med våra lokala researrangörer
för att få reda på var det fanns intressanta platser,
som fina skogsområden. Vi hade mycket bra lokala
arrangörer i de länder vi besökte ofta.”

p

De nordamerikanska
vadarna betades av
på en vecka, sedan
var det Asiens tur. Här
en flock kolymasnäppor med fläckgluttsnäppor och mongolpipare i bakgrunden
(dock inte från den
aktuella resan).

Författarna

Åren går och Per fortsätter oförtrutet på sin utstakade bana. Fåglar är det viktiga, att han är antagen
till medicinska studier i Göteborg förtränger han.
Nu vet han att han inte kommer att följa sin far på
läkarbanan, vilket gläder kunskapstörstande skådare. Han ombads att skriva en bestämningsbok
för ornitologiska finsmakare, de som till varje pris
ska bestämma alla fåglar de ser, även obetydliga
små grå. Rare birds of Britain and Europe tog flera år
att fullborda, den kom 1991 och är sedan länge
slut på förlaget. Han doktorerade med en avhandling om fågelsystematik hos asiatiska lärkor, sångare och ärlor. Så följde 2003 en tjock bestämningsbok om piplärkor och ärlor, med en lysande gul
hane av citronärla på framsidan. En bok om lärkor
är också på väg, med Per som en av huvudförfattarna.
Även Urban har varit med om att skriva en gedigen bok om fältbestämning av sparvar, Buntings
and Sparrows, som kom 1995.
Fåglar på Västkusten 2/2011
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terna från 1970-talet finns en och annan teckning
och han har varit Årets fågelmålare liksom Per.
Han tecknar och målar mer sällan nu för tiden.
Upptäckarna

Bild: urban olsson

p

En vanlig dag på Artdatabanken där Per
jobbar. Eller en bild
från en Asienexpedition. Gissa själv.

Detalj ur Per Alströms
glödhaketavla.
q

Karriär

Det är få förunnat att upptäcka nya fågelarter, vilket ändå dessa herrar har gjort. Det handlar om
små lövsångarlika fåglar, näst intill omöjliga att
skilja åt för blotta ögat. Lyckligtvis låter de lite olika, något som fått dem att reagera. Fåglarna har
olika arvsmassa och med den nya tekniken, DNAsekvensering, kan även liknande arter skiljas åt.
Det har resulterat i beskrivning av flera nya arter.
Hur många nya arter har de beskrivit?
Urban: ”Vi har beskrivit Seicercus soror, Phylloscopus emeiensis, P. hainanus och P. calciatilis. Vi beskrev P. sichuanensis, men den visade sig vara beskriven tidigare under namnet P. yunnanensis. Vi har
också sett till att ett antal raser nu betraktas som arter, bland annat P. kansuensis, P. claudiae, Bradypterus kashmiriensis och Cettia brunnescens. Den listan
kommer att växa under de närmaste åren, då blir det
ett antal soffkryss till beresta ornitologer.”
Detta är ju ett komplicerat tekniskt arbete. Har
de tagit hjälp av någon lab-assistent?
Urban: ”Jag gör det själv, jag har de praktiska möjligheterna och kan göra DNA-analyser.”
Sedan skriver de tillsammans.
De var inte först med att använda DNA-teknik
för att undersöka fåglar.
Urban: ”Nej, många var före oss, dock
inte så många i Sverige. DNA-teknik kom
in i bilden efter 1966.”

Numera arbetar Per på Artdatabanken med ansvar
för dess taxonomiska databas över Sveriges flercelliga organismer. I tjänsten ingår ingen forskning,
därför har han tagit tjänstledigt en dag i veckan för
att forska. Han undervisar inte särskilt ofta men är
handledare åt en forskare i Tyskland och en i
Stockholm, oarvoderat ideellt arbete. Det är uppenbart att det inte är pengarna som fört honom in
på denna bana.
Urban fullföljde naturvetenskaplig
grundutbildning på Göteborgs universitet och doktorerade sedan på systematik hos olika lövsångare, Phylloscopus, och bambusångare, Seicercus.
Jag skulle
Han är verksam som docent vid Göteborgs universitets zoologiska instituönska att
tion med ansvar för utbildning och en
att de nammindre del forskning.

”

Namnbyten

Än värre för oss amatörer: DNA går också att använda för att utforska släktskapen mellan olika fågelgrupper vilket resulterat i att både släktskap och latinska
namn skrivits om. För den fågelskådare
som lärt sig vad blåmes heter på latin
nen
vi
har
Konstnärerna
blir det att lära om, vilket kanske ändå
idag gäller.
På väggen i Pers föräldrahem hänger
inte är något som håller en sömnlös om
en målning av Luscinia pectardens med
natten. På köpet gäller det att ta till sig
Punkt slut.
mycket bambu på. Som ledamöter i
insikten att blåmes inte längre är någon
SOFs namnkommitté gav de denna
mes.
vackra fågel namnet glödhake, ett namn med
Men namnbyte av princip har inte Per, som är
spänst. Per är konstnären, var den svår att rita?
ordförande i kommittén för svenska djurnamn, så
När han en gång började tecknade han svartvitt,
mycket till övers för.
Per: ”Jag skulle önska att man konserverade de
han fick ett paket av Lars Jonsson med färger och
namn man har idag, att de namnen vi har idag gäller.
uppmuntran att också börja färglägga sina teckPunkt slut.”
ningar.
Per: ”Det gjorde jag, men det tar tid och är mycket
Forskarna
svårare än svartvitt. Jag har inte ritat något alls på 15
Det finns så många sätt att se på fåglar. Både Urår, utom enstaka småskisser i fält. Jag skulle gärna
ban och Per började som flitiga fågelskådare, ute
måla tavlor med dekorativa fågelmotiv, det har jag
så mycket som de kunde när inte skolan lade hininte gjort på länge.”
der i vägen. Så gör fortfarande en del av oss, särOckså Urban tecknade på sin tid, i fågelrappor-
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Bilder: stig fredriksson, markus lagerqvist (orientpiplärka), malin karlsson (rävsparv)

skilt när vi passerat arbetslivet och åter kan gå i
barndom … dock inte dessa pojkar. Båda betygar
att visst är fåglar roligt, men forskning på fåglar är
ännu bättre.
De har en mindre del av sin arbetstid vikt för
forskning vilket inte räcker för att göra dem nöjda.
De har tiotals uppslag att följa upp. Bristen på
forskningstid ger kronisk trötthet säger de båda
och ser övertygande ut.
Per: ”Vi lägger ribban högt i vår forskning, vi måste
bli bättre på att sänka kraven lite. Våra artiklar blir
bra när de är färdiga men innan vi är färdiga kan någon ha publicerat samma sak med magrare underlag.
Vi konstruerar släktträd, men om någon annan kommer före med färre arter och färre gener har det ändå
inte samma nyhetsvärde längre och det är inte roligt.”
Det blir att fylla på med ideellt arbete, vid sidan
om barn och familj. De medger ändå att de är väl
gynnade som kan arbeta med vad som intresserar
dem allra mest. Att tiden inte räcker kan inte hjälpas, man får ta sig tid.
Per: ”Vi har så sjukt mycket tillsammans Urban och

jag, han har ju lika lite tid som jag. Han har en tjänst
som lektor och undervisar nästan heltid, ungefär en
dag i veckan kan han ägna sig åt forskning. Väldigt
mycket av vår forskning gör vi tillsammans och det är
jätteroligt.”
På Svalan finns de men inte särskilt ofta. Fåglar
kan beundras på så många sätt och det populära
kryssandet av sedda fåglar är mer egen glädje för
stunden, snart glömt. Fåglar ser de förstås fortfarande, men kanske inte så mycket i Sverige.
Framtiden

Publiken var större än någonsin när Per berättade
om forskningen, resorna, böckerna och Urban. Han
betygade sin stora tacksamhet för det stöd han fick
i sin ungdom.
Per: ”Tänk på detta, ta hand om de ungdomar som
kommer till er, det betyder mycket.”
I publiken fanns också Urban Olsson, han nickade instämmande. Publiken höll naturligtvis med,
ju fler vi är som förförs av fåglar desto bättre är
det. #

p

Per och Urban med
var sin karaktärsart i
tankarna (orientpiplärka och rävsparv).
När denna bild togs
råkade skärpan hamna på bakgrunden
istället för på Per och
Urban. Men på sätt
och vis blir bilden
kanske ännu mer talande nu. Det är alltid
naturen som är i fokus för dessa herrar.
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avtryck

AVTRYCK SOM GÖR AVTRYCK
FRÅN VÄSTKUSTEN OCH/ELLER VÄSTKUSTSKA FOTOGRAFER
TEMA FPV NR 2/2011: OKULÄRBESIKTNING

Bild: THOMAS BERNHARDSSON

Mindre flugsnappare
tölö ip, halland, 15 juni 2011
Canon EOS 7D + Canon 500 mm f/4.0 (1/125 sek, f/4.5, ISO 640)

— WWW.PBASE.COM/TBERNHARDSSON —

Bild: MALIN KARLSSON

höksångare
utklippan, blekinge, 11 juni 2011
Canon EOS 400D + Tamron 90 mm f/3.5 (1/1250 sek, f/3.5, ISO 400)

fågellokaler
FpV fågellokaler

Välkommen till inlandet
– Mjörn runt, Del I –
Mellan Mjörn och Göta Älv

Bild: stig fredriksson

p

Huvden nås lätt
norrifrån genom
vandring på den
gamla banvallen.

Av gammal vana håller sig göteborgaren ofta nära kusten
när det ska skådas fågel. De vackra och fågelrika markerna
inåt land får vara. Vi inleder här en serie presentationer av
fågellokaler innanför kusten. Varför inte ta en liten tur åt
nordost?
text och grafik: stig fredriksson
stig.fredriksson@gof.nu

A

tt vi väljer olika resmål kan ha att göra
med var vi växer upp. Den som haft täta
skogar omkring sig i barndomen söker
sig gärna dit igen, medan den som vuxit upp i det
karga kustbandet kan tycka att stora granskogar är
alldeles för mörka och dystra. Men fåglar finns
överallt, och ett besök i österled innebär både storskog och vassjöar. Idag presenterar vi en liten tur
mellan Mjörn och Göta älv.

Huvden
Vi far upp längs Lärjeåns dalgång, passerar flera
golfbanor och tätorten Gråbo, 4 154 invånare 2005
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enligt Wikipedia. Vi möter så Mjörns leende stränder, denna sjö som med sin storlek nästan är att betrakta som ett litet innanhav. Här häckar fåglar
som är ovanliga i insjöar, både havstrut och silltrut, småskrake och strandskata. Ejderflockar rastar, silvertärnor och arktiska vadare passerar på
flyttningen. Längs stränderna finns gårdar med
gamla ekhagar; denna gång är vårt mål vikarna söder om Sjövik. Området kallas Huvden efter gården på udden. Kommer du med buss går du av vid
hållplats Vrån (Orange express, 46 minuter från
Nils Ericsonterminalen). Med bil går det till nöds
att parkera vid vägkanten men åk hellre vidare.
Sväng av mot Sjövik efter 2,1 kilometer, och tag

Välkommen till inlandet 

FpV

Skepplanda

E45

Sjövik

Kollanda mosse

Sjöviks
mosse

P

Sjövik

Alafors

Järn

2 km

Mjörn

Björboholm

till höger efter 600 meter in på Järns väg. Parkera
strax efter Västgötabanans gamla banvall. Järnvägen lades ner 1967, vallen har blivit en utmärkt
vandringsled in i området.
Blöta åkrar

Här finns jordbruksmark där Erik Eriksson länge
har odlat ekologiskt. Det märks på mångfalden av
fågel; ofta provianterar stora måsflockar på åkrarna tillsammans med ringduvor och skogsduvor.
Det är möjligt att de senare fortfarande häckar ute
på udden där det finns gott om gamla ihåliga ekar.
Flockar av småfåglar rastar på åkrarna och tar
spillsäd eller letar kryp på nyplöjda åkrar, då ses
snösparvar och vinterhämplingar. Åtskilliga par
tofsvipor häckar och den nu för tiden allt mer
ovanliga sånglärkan sjunger mångstämmigt. Ibland
provianterar traktens tranpar där.
Att Mjörn ligger nära märks vår och höst när åkrarna står under vatten, helt eller delvis. För fågellivet är det knappast något problem, det blir en extra vadarstrand för grönbenor, skogssnäppor och
strandpipare, olika simänder hittar nya matplatser.
För några år sedan accepterade Erik naturens
obändiga kraft och gjorde en damm av en del av en
åker men förväntat EU-bidrag uteblev och han fick
fylla igen dammen. Odlingsmark kostar att bara
ligga i träda.
I södra viken finns vassar, runt viken fanns tidigare gott om buskage som denna vinter av okänd

anledning har rensats bort. Det är inte Eriks fel,
han är lika förbryllad som vi fågelskådare över
denna meningslösa förstörelse. Där sjöng kärrsångare och provianterade stjärtmesar. Rödbena,
brushane och krickor ses efter södra stranden,
och brun kärrhök jagar över vassar och i omgivningarna. Ibland händer något som man bara ser
en gång: en vinter kom en duvhökhona med två
närgångna kråkor i släptåg. Kråkorna skällde och
gormade – plötsligt satt höken på den ena kråkan
utan att jag hann se hur det gick till, det hela gick
blixtsnabbt. Och så var den sagan slut.

500 m

p

Grosjön, Kollanda
mosse och Huvden
ligger på rad väster
om Mjörn.

Mjörnhuset

För många år sedan fick Hans Erik Eriksson en timmerstuga i Alingsås på rot så att säga, och beslöt
att bogsera hem den över isen samma vinter. Det
gick bra ett stycke men trots noggranna prover
brast isen och huset placerat på medar sjönk ner genom isen. Det bärgades och kunde efter något år bogseras till Huvden, läggas på pontoner
och efter olika turer 1991 omvandlas till ett gungande kafé, 15 år efter
starten på äventyret. Varje vinter
skruvade isen omkull landgången
och försökte välta huset med ganska
Bild: stig fredriksson
lyckade resultat. Mjörnstugan blev
en turistattraktion och Eriksson den
p
äldre beundrad för sitt sturiga egensinne. Allt ägde
Efter en hård höst.
dock rum utan byggnadslov och Lerums byggnadsCafé Sjöstugan
nämnd överlämnade gång på gång bud med hot
oktober 2001, salig
om vite vid utebliven rivning. Det gav så småningi åminnelse.
om resultat och hösten 2007 rensades huset bort.
Nu är åter södra viken överlämnad åt skäggdoppingar, skrattmåsar och sävsparvar och en och annan kricka.
Ekudden

Bild: björn dellming
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Huvden
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Grosjön

Ute på udden står gamla ekar på parad, även om
en hel rad med ekar fälldes vid den ovan nämnda
röjningen. Vissa år betar får och hästar men sly

t

Skogsduvor provianterar ofta på åkrarna
vid Huvden.
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FpV

fågellokaler

Karta över Kollanda
mosse. Se även
översiktskartan
på förra sidan.
u

växer ändå upp. Inne i hagen kan man se spår efter
en gammal dansbana från tiden före dagens musikmyller. Längst ut finns flera klipphyllor med superb utsikt över Mjörn. Här kan ejderflockar ses på
nordsträck i april, havsörnen har börjat visa sig på
senhösten och storskarvar flockfiskar under vinterhalvåret. Än så länge häckar de dock inte i Mjörn.
Efter att ha gått runt i ekhagen, skrämt upp ett
par morkullor och mitt på dagen sett jagande kattuggla återvänder vi till åkrarna och går samma väg
tillbaka. Här finns ingen vandringsled, även om en
samorganisation mellan kommuner runt Mjörn under namnet Mjörnligan har försökt öppna området
lite för allmänheten. Sedan kommer du åter ut på
banvallen och kan återvända till bilen. I skogen vid
Sjöviks mosse jagar ormvråk och hörs tofsmes. Tar
du buss tillbaka till Göteborg fortsätter du till Sjöviks samhälle där bussar avgår 32 gånger varje
vardag, mer sällan på helgerna.

Kollanda mosse

TILL VÄNSTER:
Norrland i Väst
sverige. Kollanda
mosse, maj 1967
när sikten var fri.
TILL HÖGER:
Motorsåg önskas.
Kollanda mosse,
juni 2011.
q

Vi fortsätter vår rundresa i Västra Götalands inland. Med bil far man från Sjövik Kilandavägen
västerut. Det går inte att åka buss den vägen, man
får ta sig ner till Göteborg igen och därifrån buss
till hållplats Kilanda kyrka. Det får bli Kollanda
mosse en annan dag. Alltså säger vi hej då till bussresenärerna idag.
Södra Risvedens stora skogar ligger helt nära
och inbjuder till vandringar, med nötkråkor,
sparvugglor och en och annan tretåig hackspett
och järpe. Det finns flera möjliga infarter efter ett
långvarigt skogsbruk med basvägar, ibland med
bommar, då får man ställa bilen och gå. Men här
finns också Kollanda mosse, en av de större mossarna i trakten. Kilandaån från Tinnsjön rinner genom mossen, fortsätter sedan i Dalån som mynnar i
den lilla slättsjön Grosjön. Denna flera kvadratkilometer stora mosse var en gång aktuell som storsoptipp för regionen; lyckligtvis hamnade dessa planer
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Kollanda
mosse

Kilanda kyrka
500 m

i papperskorgen.
Efter en lång raksträcka kommer man till Kollanda, då ligger mossen till höger. På nordvästra
sidan av denna finns en platå med utsikt, avfart är
till höger mot Hällebäckahult 10,1 kilometer från
Sjövik. Visserligen är det begränsad sikt från platån och någon med motorsåg borde åtgärda alla
buskage som hindrar sikten. En liten soffgrupp
vore också trevligt. 			
Ändå är detta en mosse med obestridlig norrlandskänsla. I snösmältningstider blir den en stor
sjö, ibland med rastande sångsvanar och änder. På
sommaren sjunker vattnet undan och tranor, kanadagäss, krickor och fiskmåsar bor på mossen.
I den fortsatta sträckningen av Dalån häckar
strömstare och vintertid övervintrar norska strömstarar här.

Grosjön
Tredje resmålet på vår rundtur skymtar snart i
fjärran. Det är den lilla slättsjön Grosjön, en av de
vackraste fågelsjöar jag vet där den ligger mellan
bergen och åkrarna. Fågelrikedomen är lite begränsad, men inramningen är delikat.
Sedan några år tillbaka finns ett fågeltorn på
nordöstra stranden, byggt av lokala entusiaster
som insett värdet av att komma upp sig i världen.
Det är ett litet tvåmanstorn, men alldeles tillräck-

Bilder: stig fredriksson
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Välkommen till inlandet 

ligt om man är ensam. Det är placerat nära fåglarna som sig bör, det enda smolket i glädjebägaren
är en stor praktfull sälg mitt i synfältet. Man når
tornet från Göteborg genom att köra E45 och
svänga av mot Skepplanda. Efter 2,6 kilometer tar
man till höger mot Alingsås, efter ytterligare 2,5
kilometer tar man till höger, skylt Lönnängen. Den
som kommer från Kollanda mosse kör vidare en kilometer, tar höger i korsningen och kommer efter
2,9 kilometer till skylten Lönnängen, där man tar
till vänster. Vid några sommarstugor finns en parkering för tre bilar. Vandringen ner mot norra delen av sjön är betagande, en av Västsveriges vackraste fågeltornsentréer. Efter att ha rundat ett
skogsparti breder sjön ut sig i all sin prakt med
vassar och sävfält.

FpV

Fågeltornet i Grosjön
är beläget i norr och
bjuder på en behaglig
utsikt söderut.
t

Bild: STIG FREDRIKSSON
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Gunntorp

P

Fågeltorn

Örnar och silltrutar

Här bor något par knölsvan, grågås, skäggdopping
och sothöna. Brun kärrhök häckar sedan många år,
hägrar fiskar, mängder av silltrutar är vardagslediga och olika arter av simänder rastar vår och
höst. På senare år har havsörn fiskat i sjön under
sommaren. Vissa vintrar är delar av sjön öppen och
sångsvanar och kanadagäss samlas. Ett besök under våren kan ibland piggas upp med sträckande
tofsvipor och sångsvanflockar; sjön ligger mellan
bergen och fungerar som en liten sträckled.
Vid rätt tid på våren håller flockar med sånglärkor och snösparvar till på åkrarna runt sjön. På senare år har ofta tranor setts gå och beta. Senare under våren besöker traktens fiskgjusar sjön för fiske
och en minnesvärd vårmorgon för länge sedan spelade en hel flock svart- och gluttsnäppor över sjön i
duggregnet.
Den som vill besöka Grosjön utan bil tar buss
406 från Älvängen till hållplatsen Svenstorp i Ale.
Sedan går man rakt norrut på vägen till gården
Grolanda och upp på västra sidan av Grosjön och
letar sig fram till en klipphylla med god utsikt; där
växer skogen som den vill och varje besök blir olika de tidigare. Här är det ännu bättre utsikter än
från fågeltornet! Sedan går man vidare mot Skepplanda och passar på att beskåda det största naturliga strömstareboet i trakten; så som den bor i naturen där inga broar eller kvarnar finns. Lila
Express med hållplats Forsvallen tar dig sedan på
55 minuter tillbaka till Göteborg för 41 kr, 68
gånger varje vardag. Den som vill besöka fågeltornet utan bil tar Lila Express till Älvängen och byter
till buss 407. Vardagar är att föredra, som vanligt
på landet där allmänna bussar ibland också fungerar som skolbussar.

Grolanda
P
500 m

vid Huvden och Kraft vid Tokatorp vid Grosjön, de
vet vilka fåglar och djur de har i närheten. Tack
vare deras aktiviteter finns här en del att se på. Vägarna är inte avsedda för allmän trafik men avstånden är små och lättgångna.
Nu far du kanske iväg till dessa lokaler, och ser
varken havsörn, spelande svartsnäppor eller duvhök som tar kråkor … Så är det alltid; presentationer av fågellokaler kan ibland bli lite missvisande.
Ändå är det ju så att en fågellokal vinner i längden.
Jag har gjort åtskilliga besök vid Grosjön sedan
1963 och det som gäller är summan av det hela.
När jag går där har jag alla minnen med mig – så är
det för oss alla. Bara att sätta igång och bygga upp
en minnesbank. Du ser säkert något jag inte sett
och om du svalar (rapporterar på Svalan) så får
Brun kärrhök häckar
jag veta det också.
sedan många år i
Grosjöns vassar.
Välkommen till inlandet! #
q

Välkommen

Givetvis förstår du att både Huvden och Grosjön är
levande jordbruksbygd som bör behandlas med
hänsyn. Jag har fått veta mycket av både Eriksson

Bild: ELVOR OHLIN
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HEMMA HOS
SPILLKRÅKAN

p

Ofta spelar slumpen in när man ger sig ut för att skåda eller
fotografera fågel. Inte alltid går det som planerat – och tur är
väl det. Förra våren blev inte som jag tänkt – den blev bättre.
Och jag blev en naturupplevelse rikare.

19 MAJ: En första
liten inspektion.

Text och bilder: Hans Falklind/Falknatur
www.falknatur.se

E

n tidig majdag var

jag på väg till en
avlägsen skogssjö i mina hemma
trakter. Det var storlom som lockade. För att komma dit fick jag köra rätt
långt på en enskild liten skogsväg. Vid
vägens slut ställde jag bilen och förberedde mig för en promenad i skogen på
ett par kilometer. Då flög plötsligt en
spillkråka ut från ett bohål i ett träd 10
meter från bilen. Var det häckning på
gång? Troligen, eftersom ytterligare en
spillkråka satt i ett dött träd längre bort
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och de två, en hane och hona, började
jaga varandra och hanen flög in i bohålet medan honan satte sig utanför.
Jag lämnade platsen, hittade inte
storlommarna, men beslöt att återvända
till boträdet om ett par veckor för att se
om det blivit någon häckning. Den 19
maj var jag på plats och kunde inifrån
bilen konstatera att ett par ungar kikar
ut ur hålet. Stannar i bilen några timmar och följer hur ungarna matas. Spillkråkorna tar ingen notis om mig, de

märker mig inte. Matningen går i regel
till på samma sätt. En bra stund sitter
den vuxne i ett träd i närheten, ofta
”skriande” innan den flyger fram till
boet och matar. Matningen pågår en bra
stund. Sedan sitter den kvar utanför
boet eller i ett träd i närheten och ”skriar” igen en stund, innan den flyger iväg
in i skogen för att hämta mer föda.
Jag bestämmer mig nu för att återvända och dokumentera häckningen
tills ungarna lämnar boet.

Hemma hos spillkråkan 

Den 21 maj sitter jag åter

på plats i bilen.
En av ungarna har nu kommit i ”målbrottet” – tigglätet skär sig ibland och
man kan ana det riktiga spillkråkelätet.
Dagen efter kan jag konstatera att det är
tre ungar i boet – två hanar och en
hona. Honungen ser liten ut jämfört
med de två mycket framfusiga hanungarna. De två håller sig hela tiden framme vid matningen medan honungen
mest syns sitta ensam och titta ut medan de andra två mätta dragit sig tillbaka
i hålet. Då och då trummar spilkråkehannen på en torr trädstam i närheten.
Den 23 maj har den ene hanungen –
eller kanske båda – ett lite mer rent läte,
det skär sig inte lika mycket som häromdagen. Noterar att under mina timmar i dag så hämtar de vuxna inte spillning i bohålan. Ser det inte heller under
de kommande dagarna. Tiden mellan
matningarna har blivit längre.
Den 24 maj – nu är det definitivt mer

än en timme mellan matningarna. Spillkråkehannen trummar igen på den torra
trädstammen. Även en av ungarna
trummar lätt i bohålet. I dag ser jag inte
honungen alls. Antagligen har hon dukat under i konkurrensen med de två
starkare syskonen.

FpV

p

21 MAJ: Boet rensades dagligen på spillning
förutom sista veckan.
23-24 MAJ: Den minsta ungen (t.v.) var en hona.
De två starkare hanungarna (t.h.) konkurrerade
ut den lilla honungen – fyra dagar innan det är
dags lämna boet har hon dukat under.
q
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Den 25 maj är det lång väntan

mellan besöken av de vuxna. Nästan ingen matning alls. Honan är framme vid bohålet.
Ungarna tigger frenetiskt utan att få
någon föda. I stället sitter hon intill
ungarna och äter småkryp på trädstammen. Retar hon ungarna? Inte heller
nästa dag får de någon mat att tala om.
Den 27 maj förmiddag. Inte ett spår
av de vuxna. Inte ett ljud hörs från dem
i skogen. Ungarna har nu ett korrekt
spillkråkeläte. Samma dag på eftermiddagen är bara en av ungarna kvar i boet.
Den tigger lite svagt uppgivet och äter
då och då småkryp den hittar i kanten
av bohålet. Nästa morgon vid niotiden
lämnar också denna unge boet. Under
förmiddagen sitter den i skogen i närhet
av boet och ”ropar”. #
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p

25 MAJ: Matningen
har så gott som upphört och ungarna tigger oftast förgäves.

u

27 MAJ: Nu är
ungarna helt
övergivna och
tvingade att
hoppa ut.

exkursionsrapporter
FpV
exkursionsrapporter
Matstund runt öppen eld vid Store
Mosse. Men artgenomgången fick
hållas inne på grund av regn.
t

Store Mosse och Draven
13–15 maj Sexton förväntansfulla GOF-are i två minibussar samlades vid byggkaoset
på Åkareplatsen för att bege
sig till de småländska bygderna. Efter att ha hämtat
nyckeln på Preem i Värnamo
lämnar vi civilisationen för
att idka friluftsliv på Svänö,
en gammal gård belägen på

Bild: kerstin hirmas

en ö i norra delen av Store
Mosse nationalpark. Efter att
ha installerat oss i det rymliga huset och grillat över eld
vid grillplatsen under härligt
morkullspel, går vi ut i
skymningen till kanten av
Häradsösjön för att kanske få
höra dvärgbeckasinens märkliga spel. Men trots idogt

lyssnande vill han inte låta
sig höras denna kväll. I stället vandrar de som har ork ut
till kanten av Kävsjön där vi
lyssnar till nattläten i form
av spelande enkelbeckasi
ner, tranor, storspov, röd
benor och grönbenor. På
återvägen får dock exkursionsledarna, som dröjt sig
kvar för att identifiera ett
obestämt ljud, höra ett par
spel av dvärgbeckasin ljuda
över himlen.
Lördagen börjar med en
promenad ner till Svänötornet innan frukost. Svänös
egen gök gal och trastar och
sångare stämmer in i kören.
Vid tornet kan vi se både
mindre och större strandpi
pare tillsammans med kärr

snäppor, brushanar, rödbe
nor, grönbenor liksom en
gluttsnäppa. Skedänder,
krickor och ett snatterand
par finns att se ute i sjön, liksom förstås tranor. Även
gulärlor och sävsparvar ses.
Efter frukost på Svänö börjar
vi den cirka 13 kilometer
långa vandringen runt Kävsjön. Trädpiplärkorna avlöser varandra och grönbenor
nas spel utifrån mosskanten
beledsagar oss under hela dagen, liksom tranornas rop.
Vid Lilla och Stora tornet kan
vi studera bruna kärrhökar
och fiskgjusar som jagar
över sjön. Från Naturum kan
vi gå den nygjorda 1,3 kilometer långa spångade leden
över Stora Gungflyet, vilket
blir en av dagens höjdpunkter. Massor av trollsländor
och dussintals makaonfjäri
lar flyger fram över moss-

L.

ETAB

1981

fyller 30 år!
här handlar du
med fågelskydd
i fokus!

telefon:

w w w . naturb okh an d el n . s e

0485-444 40

Sveriges Ornitologiska Förening

30 Fåglar på Västkusten 2/2011
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under jubileumsåret
händer extra mycket!
håll dig uppdaterad på
www.naturbokhandeln.se

e-post: info@naturbokhandeln.se

Stenhusa gård, Lilla Brunneby 106, 386 62 Mörbylånga

Fax: 0485-441 42
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kanten. Plötsligt flyger en liten tätting upp framför oss
och en blåhake visar upp sig
i en liten dvärgbjörk några
tiotal meter ut på mossen.
Det känns nästan som vi var i
fjällen! Kort därefter kommer
två lärkfalkar flygande och
började fånga sländor över
oss, magnifikt! Även en
buskskvätta gläder oss innan vi når fast mark vid Östra
Rockne och vandrar norrut
igen mot vårt hem på Svänö.
Efter siestan tänder Barbro
elden och fixar gemensam
mat över öppen eld samtidigt
som vi får fart på vedspisen i
köket till disk- och kaffe-/tevatten. Dagens artgenom-

Öland

27–29 maj Det var med spänd
förväntan jag åkte till Järntorget för att träffa mina reskamrater på årets Ölandstur
– den första för mig i sådana
här sammanhang. Vi var elva
personer som delade upp oss
på två bilar och drog iväg ut
ur stan. Första stopp var Gislaved där vi intog en sen
middag. Utanför Värnamo
såg vi ett gäng tranor på en
åker. Sen blev det mörkt och
vidare spaning från bilen var
omöjlig. Under resan fick jag
lära mig allt om olika listor,
life-timelistan, årslistan, sverigelistan och så vidare. Vid
halvtolvtiden kom vi fram
till vandrarhemmet i Ås där
vi installerade oss. Några entusiaster gjorde genast en tur
ut i Norra lunden för att lyssna till nattsångare. Vi andra
törnade in för att orka upp
på morgonen.
Morgonen startade med en
tur till Södra udden. På vägen ut såg vi bland annat
kustpipare, prutgås och
mängder med gravänder.
Från ”Gubbhyllan” (den lilla
blå byggnaden till vänster
innan parkeringen vid Södra

gång får vi flytta in till spisvärmen i köket eftersom
mörka moln drar upp från
sydväst och ett kraftigt regn
börjar. Tyvärr gör detta även
att kvällslyssningen får ställas in och vi kryper i stället i
säng tidigt.
De som är morgonpigga
innan frukost på söndagen,
går egna promenader i kanten av mossen i det återigen
fina vädret och lyssnar till
orrarnas kuttrande och stor
spovarnas bubblande, innan
vi packar ihop våra saker och
lämna Svänö för denna gång.
Längs den smala grusvägen
från Svänö ser den första
bussen en fin tjäderhöna vid

vägkanten. Tyvärr flyger den
bort mellan träden innan alla
i den andra bussen hinner se
den.
Vid 09.30-tiden anländer
vi så till Fridsnästornet vid
den fågelrika slättsjön Draven belägen söder om Reftele, där flera hundra par
skrattmåsar häckar. Vi räknar även flera hundra grå
gäss och tranor och letar
upp det par av svarttärnor
som håller till i sjöns nord
östra del. En röd glada kommer majestätiskt glidande
nära tornet, liksom flera bru
na kärrhökar och en fisk
gjuse. Vi kan se spelande
brushanar på en tuva ute i
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sjön och tornseglare tillsammans med ladusvalor och
hussvalor flyger över sjön.
Vid Väcklingetornet, dit en
grupp som inte fått nog av
vandring går till fots, kan vi
återigen studera två jagande
lärkfalkar, en fågelart det
inte går att se sig mätt på. De
sätter sig till beskådande på
staketstolpar och flyger runt
nära oss utanför tornet. Dock
får vi börja tänka på återfärden och efter matrast på det
fashionabla Hestravikens
Wärdshus är vi åter i Göteborg och skiljs på Heden
efter två trevliga dygn tillsammans.

# Per & Barbro Björkman

Höksångare! Efter några sångstrofer visade en mörkt tecknad
hona upp sig tillsammans med
en steglits. Sen blev det kaffe.
u

udden, där man kan stå inomhus och skåda) kunde vi
ganska snart räkna in både
citronärlan och den svart
benta strandpiparen som
var målet för lokalen. Min
dre flugsnappare hade rapporterats från Kungsgården
och den syntes efter en
stunds spanande. Vi drog vidare mot Petgärdeträsk där
vi fick en fin uppvisning av
både lärkfalk och havsörn.
Ängshök och brun kärrhök
såg vi ett flertal under bilturerna.
Nästa anhalt var Kapelludden där vi fick en närobs på
ett rödspovspar med fyra
kycklingar. Nu var det dags
för den som alla talat om under hela resan, tereksnäp
pan. In i bilen och iväg till
Sebybadet. Eftermiddagsljuset skulle göra den mer lättsedd ute på Gammalsbyören,
men av det blev det intet. Efter en dags hårt skådande intog vi en närande och god
middag på Kajutan i Mörbylånga. Artgenomgången vi-

Bild: Bill Karlström

sade på 87 arter under dagen. Målet för helgen var
125, så det kändes lovande.
Lördag morgon började vi
i Norra lunden. Halsbands
flugsnappare skulle häcka i
holk 107 intill stigen. Hade
det inte varit för ett par andra skådare så hade vi missat
holken. Efter en liten stund
visade den upp sig. Vi vandrade därefter vidare mot
höksångarlokalen längre
norrut. Janne identifierade
snart sången och en hona
kunde strax ses tillsammans
med en steglits. Honan var
lite mörkare tecknad än på
bilden i Fågelguiden. Det
tvärvattrade bröstet var dock

helt tydligt. Lite kaffe satt
fint efter det. Till allas stora
glädje hördes det sedan,
sommargyllingens vackra
flöjtande. Till min stora besvikelse lyckades vi inte få
syn på den. Enligt reglerna så
räknades det tydligen ändå
som en obs, vilket jag tyckte
var lite väl enkla regler. På
min lista hamnade den inte.
Jag har den kvar på min lifetimelista från en voljär i Holland. Ganska tunn regel det
också för den delen. På väg
tillbaka till bilen upptäckte
Bill och Kerstin ett par törn
skator.
Plötsligt fick Maria en rapport om en flodsångare i
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Kungsgården. Snabbt iväg
dit. Här gick vi på helgens
andra bakslag. Vi tröstade tigerhjärtat med att det säkert
varit en härmsångare som lurat rapportören. Efter ytterligare ett fruktlöst försök med
tereksnäppan som åter hade
larmats berättade Janne att
han förra året sett svart rödstjärt vid en industrilokal
norr om Södra bruket. Vi beslöt oss för att satsa på det
och kanske kunna räkna in
någon turkduva på vägen
upp. Någon rödstjärt stod
inte att finna men väl ett par
bobyggande gråhakedop
pingar. Där såg vi också något som ingen av oss sett tidigare. En liten bod med
träskor, en prislista och ett
kassaskrin. Självplock av träskor!!! Gunilla passade på att
plocka ett par.
Middagen intogs på Fågel
Blå vid Långe Jan. Efter lite
allmänt skådande drog vi oss
tillbaka till vandrarhemmet.
Framåt skymningen gick jag,
Kirsi och Evamaria en tur för
att se om vi kunde höra kornknarren. Vi hörde ingen sådan men såg ett par spetsvingade fåglar flyga över
dammen inne i Norra lunden.

Änggårdsbergen
26 maj Detta stora naturreservat
är inte särskilt välbesökt av fågelskådare. Kanske ligger det för
nära staden, men nog är det är
tacksamt att det finns här … Idag
började vår Vardagsvandring i
Vitsippsdalen, som faktiskt är en
del av Änggårdsbergens naturreservat vilket inte alla vet om.
Fågelsången var öronbedövande
och den första timman efter start
räknade vi in 32 sjungande fåglar
av 14 arter, på ett nio hektar stort
område. Koltrasten var vanligast
med fem sångare, tätt följt av bofink med fyra exemplar. Mindre
hackspett vid sannolikt bo och
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Om att få
vara sig själv
Om nu en kråka
är en kråka
så borde väl en kråka
få kråka
som en kråka.
Om nu fiskmåsen
är en skrikig mås
borde väl en skrikig mås
få skrika som en mås
för vem är det som förgås
om en mås
inte får vara en mås
och skrika skrigit
som en mås?
Det är ju måsen!
Och den som tycker
att skatans krax är förfärligt
anar inte hur härligt
det är för skatan att kraxa.
Låt envar vara vad den är
och kom inte och säg:
Du skall vara så här,
och så här, och så här ...
För då tar du död
på det som naturligt är.

# per-ola rösio

Mot natthimlen var det väldigt svårt att avgöra storleken. Kan ha varit falkar eller
tornseglare. Tillbaka vid
vandrarhemmet såg vi genom annexets fönster att Barcelona ledde med 3-1 mot
Manchester United. Tyvärr
Mikael, du åkte till Mörbyfina observationer av svartvit
flugsnappare förgyllde vandringen.
Därefter gav vi oss ut i resten
av reservatet upp över Ljungheden, ner till Axlemossen och åter
till Finns mosse. Fågelsången
hade då glesnat något, men koltrasten blev dagens allmännaste
sångare med 14 ex, tätt följt av
lövsångarens 11 ex. Vintern var
hård och kall men också små
gärdsmygar finns kvar, vi hörde
sex stycken på vandringen. Trädgårdssångare, rödstjärt, trädpiplärka, järnsparv och minst
fyra gransångare fanns också
med i sångarkören.
I Axlemossen fanns kanada-

långa alldeles i onödan.
Söndag morgon och dags
för hemfärd. Åkte ner till
Södra udden för att se på den
smalnäbbade simsnäppan
som rapporterats från en pöl
vid ”Gubbhyllan”. På vägen
dit såg vi de två svartbenta
strandpiparna igen. Till allas stora förtjusning så genomförde de en parning inför
ögonen på oss. I det ögonblicket skapades inte bara
ägg utan även en ny lista.
Parningslistan. Den kan bli
något att bita i för hårdskådarna. Simsnäppan låg på sin
plats i dammen. Ett par vitkragade brushanar bjöd på
ett litet spel inför oss och två
honor.
Det sista vi såg på Södra
udden var en ortolansparv
bland enesnåren. Nästa lokal
på hemvägen blev Ventlinge
strand. Där lyckades alla
utom Bengt få syn på en fint
utfärgad rosenfink. I Västerstadsviken såg vi bland annat
dvärgmås. Sista anhalten på
resan blev Beijershamn där
vi hade turen att få se både
tre dvärg
beckasiner
Bild: stig fredriksson
och ytterligare en or
gås med sju
ungar, här
fanns tidigare
två ruvande
par som kläckte. Sedan tog
det ena paret
över det andra parets tre
ungar och jagade bort föräldrarna, kanske var
dessa nöjda med att ha ackorderat ut sina bytingar? De egna
ungarna överlever tydligen bättre när det blir fler ungar i kullen.
Smådoppingarna sågs men
ännu tycks det inte ha blivit några ungar. Däremot hade en gräsandhona fortfarande sju ungar

tolansparv. Sista artgenomgången gjorde vi på ett
jordbruksmuseum i
Växjötrakten. Slutresultatet
blev 117 arter totalt och 63
livskryss. Då har jag reviderat för de fyra jag glömt att
jag hade på listan sedan tidigare. Därmed kom jag inte
upp i 200 som jag trodde. Så
det var kanske Barbara som
vann livskryssjakten till slut.
Det var två saker som vi
tyckte var lite underliga.
Gravänder kunde ses överallt. På åkrar och ängar,
långt uppe på land, ja till och
med på hustak! Pungmes var
lika vanlig som blåmes alternativt blåmes lika ovanlig
som pungmes. Totalt en obs
av varje!
Jag tror att alla hade citronärlan som det tyngsta
krysset. Citronärlan får ursäkta men jag tyckte att rosenfinken och gråhakedoppingarna var helgens två
bästa njutobsar.
Sammanfattningsvis: En
kanonhelg.
# Björn Öqvist

Göran Jansson
fotograferar
gåsungar i
Axlemossen.
t

med sig,
samma antal som för
fyra dagar
sedan. Här
är det ganska tryggt,
sällan syns
kråkor, trutar eller
skator. Men i Vitsippsdalen såg vi
tidigare en skata jagas iväg av
tiotalet björktrastar med hiskliga skrän.
Lite regnstänk blev det på slutet men bara lite. Dagens resultat
av sedda fåglar blev 144 ex av 30
arter.

# Stig Fredriksson

fler exkursionsrapporter från våren finns på www.gof.nu!
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verksamhet och ekonomi 2010
Medlemsantal

Vid årets slut hade föreningen
1 796 medlemmar, varav 448 familjemedlemmar. Medlemsavgiften
var 150 kr för enskild medlem och
200 kr för familj. För ungdomar
upp till 27 år var avgiften 70 kr.
Föreningens funktionärer

Styrelsen har under året bestått av
följande: Morgan Johansson (ordförande), Berndt Lindberg (vice
ordförande), Hugo Krantz (kassör),
Elon Wismén (sekreterare) samt
ledamöterna Nils Abrahamsson,
Balansräkning per 2010-12-31
Tillgångar

2010

2010

2009

Diverse skulder
231 130
Reserverade medel:		
Falk
713 917
Nidingen
458 346
Fågelräddning
969 107
Fågelskydd
369 067
Forskning
105 787
Ungdom
56 569
Atlas
200 312
Fritt eget kapital		
Ej fördelade medel
540 193
Över-/underskott
49 629
Summa
3 694 057

243 784
784 937
470 566
1 133 015
339 816
112 787
50 000
188 580
423 500
116 693
3 863 678

Resultaträkning för år 2010
Intäkter

2010

Styrelsens verksamhet

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

2009

Innestående på bank
992 283 1 419 697
Fonder/penningmarknad 2 471 979 2 077 323
Innestående på PlusGiro
197 364 346 633
Handkassa
470
1 215
Fordringar
31 961
16 473
Inventarier
0
2 337
Summa tillgångar
3 694 057 3 863 678
Skulder och eget kapital

Maria Eriksson, Mikael Hake, Kerstin Hirmas, Gunilla Jarfelt, Magnus
Lundström, Hampus Lybeck, Marianne Ohlander, Jennie Svedén och
Mia Wallin. Revisorer har varit Hans
I. Johansson och Maud Ygge (ordinarie) samt Stina Andreasson och
Christer Eriksson (suppleanter).
Valberedningen har bestått av Göran Jansson, Stina Thelander och
Kerstin Wiklander.

2009

Villa Ekliden

Under året öppnades en ”försäljningshörna” där GOF-material och
våra profilkläder finns till försäljning. Villa Ekliden har också genomgått vissa renoveringar med
bl.a. nytt golv och nymålning med
hjälp av arbetsmarknadspersonal.
Nyplantering av vresrosor ut mot
gatan har skett.
Ekonomi

Föreningen visade under 2010 ett
underskott på 175 267 kr före finansiella poster. Detta beror i stor
grad på minskade bidrag till verk-

Falkverksamheten
1 000
150
Fågelskyddsverksamheten 34 300
28 430
Nidingens fågelstation
96 089 182 971
Falkverksamheten
Fågelräddningsverksamh. 860 628 1 050 723
Intäkter
Forskningsverksamheten
0
0
Försäljning
1 000
Övrig verksamhet
704 500 558 812
Underskott
71 020
Underskott		
Summa
72 020
Underskott Falk
71 020
51 096
Kostnader
Underskott Fågelskydd
0
0
Underskott Nidingen
12 220
0
Löner och avgifter
52 042
Underskott Forskning
7 000
0
Div. omkostnader
19 978
Underskott Övrig verksamhet
0
0
Summa
72 020
Underskott Fågelräddning 163 908 229 614
Fågelräddningsverksamheten
Summa
1 950 665 2 101 796
Kostnader

2010

2009

Intäkter

Försäljning kalendrar
210 025
Falkverksamheten
72 020
51 246
Försäljning frön
14 705
Fågelskyddsverksamheten
5 049
19 459
Försäljning holkar
51 640
Nidingens fågelstation
108 309 130 200
Övrig försäljning
5 520
Fågelräddningsverksamh. 1 024 536 1 280 337
Studiebesök
6 500
Forskningsverksamheten
7 000
0
Hyresintäkter
36 000
Övrig verksamhet
654 871 442 119
Bidrag Göteborgs kommun 200 000
Överskott		
N Hallands Djurskyddsförening 5 000
Överskott Övrig verksamhet 49 629 116 693
Bidrag VOPAK
30 000
Överskott Forskning
0
0
Lönebidrag
138 278
Överskott Fågelräddning
0
0
Bidrag från privatpersoner
117 615
Överskott Falk
0
0
Övriga intäkter
45 345
Överskott Fågelskydd
29 251
8 971
Underskott
163 908
Överskott Nidingen
0
52 771
Summa
1 024 536
Summa
1 950 665 2 101 796

samheten med fågelräddning på
Hög. Föreningens innehav i fonder
redovisas liksom föregående år till
marknadsvärdet per 31 december.
För mer detaljer se resultat- och
balansräkningen nedan.
Försäljning och PR

Böcker och fågelholkar har funnits
till försäljning på Ekliden och Fågelcentralen. För sjätte året i rad
har även en kalender till förmån för
Fågelcentralen sålts. Reklam för
GOF har gjorts genom vandringar
och föredrag som annonserats i
Göteborgs-Posten och lokaltidningar. Föreningen har även medverkat i lokalradio. Dessutom har vi
haft ”öppet hus” på Ekliden och en
del andra aktiviteter. I slutet av året
tog föreningen fram en kollektion
av profilkläder som finns till försäljning på Ekliden.
Exkursioner

Under året har föreningen arrangerat ett flertal resor – allt från vandringar i närområdet till resor till
mer avlägsna resmål. Totalt arrangerades 28 exkursioner, varav tre var
längre resor och sex var kortare
resor med övernattning. Långresorna gick till Indien i februari, Gotland i juni och Bulgarien i septem-

Kostnader

Kalendrar
Arrende
El
Övriga lokalkostnader
Telefoni/porto
Försäkringar
Bil
Vatten och avlopp
Övriga kostnader
Veterinär
Löner och avgifter
Summa

32 231
43 752
97 732
23 443
14 875
5 134
25 505
10 473
28 285
8 505
734 601
1 024 536

Fågelskyddsverksamhet

14 060
20 240
34 300
5 049
29 251
34 300

Nidingenverksamheten

Ungdomsaktiviteter

Den nystartade ungdomsgruppen
har under 2010 genomfört totalt
24 exkursioner, främst i Göteborgsområdet. Fyra exkursioner har genomförts utanför vårt huvudsakliga verksamhetsområde: Jönköping, Hornborgasjön, Halland
och Skåne. Öppna aktiviteter har
utlysts i samband med skollov. Förutom fågelskådning har gruppen
även ägnat sig åt bland annat insekter. För medel från stiftelsen Alvins fond för fågelskydd har gruppen köpt in tre tubkikare och en
handkikare som deltagare kan
låna.
Studieverksamheten

Föreningen har genomfört tre cirklar för nybörjare under våren och
en under hösten med totalt cirka
45 deltagare. Dessutom arrangerades en nybörjarcirkel för kvinnor

20 000
18 000
45 000
5 676
12 220
108 309

Kostnader

Lokalhyra
Frakter, transporter
Båtkostnader
Förbrukningsmateriel
Övriga kostnader
Summa

20 000
10 107
41 759
14 325
22 118
108 309

Intäkter

Underskott
Summa

7 000
7 000

Forskningsbidrag
Summa

7 000
7 000

Övrig verksamhet
Intäkter

Intäkter

Försäljning

LadyBirds, GOFs kvinnonätverk,
har haft elva planerade och några
spontana exkursioner samt har under året haft fyra planeringsmöten.

Kostnader

Kostnader

Övriga kostnader
Överskott
Summa

Ladybirds

Forskningsverksamheten

Intäkter

Diverse intäkter
Naturskatt
Summa

Länsstyrelsen i Hallands län
Studiefrämjandet
Kungsbacka kommun
Övriga intäkter
Underskott
Summa

ber. Drygt 16 000 kr har genom
exkursionsverksamheten avsatts
för fågelskydd.

7 413

Försäljning
Fågelrapporten

11 348
10 270

Annonser
10 000
Studiefrämjandet i Göteborg 25 093
Kommunala bidrag
32 722
Medlemsavgifter
207 440
Exkursioner
382 175
Bingo
5 235
Övriga intäkter
2 400
Alvins fond
12 500
Privata bidrag
2 860
Obligationsvinster
2 100
Ränteintäkter
357
Summa
704 500
Kostnader

Fåglar på Västkusten
Fågelrapporten
Mötesverksamhet
Exkursioner
Lokalhyra
El
Telefoni
Porto
Diverse kostnader
Avskrivningar
Justering av fonder
Överskott
Summa

123 089
24 235
12 680
361 519
17 776
34 895
10 470
6 359
53 548
2 337
7 963
49 629
704 500
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med sju deltagare. En annorlunda
cirkel som byggde på att tillsammans läsa litteratur i anslutning till
den biologiska mångfaldens år,
”Hur mår våra fåglar”, genomfördes
med sju deltagare. Föreningen har
även, i samarbete med Studiefrämjandet, genomfört två cirklar i
Kungsbacka. Den sjöfågelcirkel
som skulle hållas under hösten
blev inställd då det var svårt att få
tillräckligt antal studieledare.
Information

Under året har cirka tio pressmeddelanden skrivits och skickats till
olika media, där framför allt Vinter
fåglar inpå Knuten och de av GOF
utsedda kommunfåglarna har
uppmärksammats i pressen.
Regionala rapportkommittén

Göteborgs regionala rapportkommitté har kvalitetsgranskat och administrerat fågelrapporter fortlöpande under året. 2009 års
fågelobservationer sammanställdes och presenterades i publikationen Fåglar i Göteborgstrakten 2009
som utkom under hösten. Dessutom har kommittén arbetat med
historiska data i rapportsystemet
Svalan med målsättningen att så
småningom ha en komplett fyndhistorik för rapportområdet.
Hemsidan

Under hösten bytte vi webbhotell
från Crystone till Binero. Exkursionsrapporterna har under året
blivit fler. Ett antal yttranden i fågelskyddsärenden har lagts upp på
gof.nu. Därtill har webbsidorna i
övrigt hållits aktuella. Både gof.nu
och kustobsar.se har i genomsnitt
nästan 1000 besök per dag.
Tidskriften Fåglar på Västkusten

Fåglar på Västkusten utkom med
fyra nummer under året. Innehållet
har som tidigare varit inriktat på
fågelartiklar. Redaktionen har aktivt jobbat med att försöka göra
innehållet mer lättillgängligt och
mer tilltalande för en bredare läsekrets. Bestämningsartiklar, skådarporträtt och lokaltips har varit återkommande inslag och har varvats
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med artiklar av olika längd och
med olika fokus. Annonsering i tidningen har fortsatt. Ett samarbete
med Elof Ericsons Foto pågår.
Fågelskydd

Fågelskyddskommittén har under
2010 bestått av Christer Johansson
(ansvarig), Stina Thelander, Morgan Johansson, Magnus Lundström, Markus Lagerqvist och Lars
Gerre. I och med utgången av 2010
har Stina Thelander avgått. Kommittén har haft möten en gång i
månaden.
Fågelskyddskommittén har yttrat sig i följande ärenden: breddning av motorvägen E6 mellan
Angeredsbron och Jordfallsbron,
program för Slottsskogen, vindbruksplan, grönplan, naturvårdsplan och översiktsplan för Härryda,
planprogram för verksamhetsområde vid Mariedalskrysset, Kungsbacka, översiktsplan för Göteborg
och Mölndal, fördjupad översiktsplan för Fässbergsdalen, vindkraftsprojekt vid Iglasjön, Kungsbacka kommun, översiktsplan för
Göteborg, samt fördjupad översiktsplan för södra Askim.
Skriften Värdefulla häckfågelom
råden i Göteborgsregionen blev klar
och kan köpas genom föreningen.
Fågelskyddskommittén har engagerat sig i våtmarksfrågor. Den
deltog i våtmarksfondens konferens i Umeå. Kommittén har också
startat ett våtmarksprojekt i samarbete med markägaren på Smedstorps ängar, Björketorp i Härryda
kommun. Projekteringen har utförts under året av Per Andreasson
från Skogssällskapet. Projektet
avvaktar nu ändringar i ersättningssystemen för våtmarker på
betesmark. Kommittén har även
engagerat sig i och kommit med
synpunkter på flera våtmarksprojekt i Kungsbacka kommun som
Svinholmen, Gåsevadholm och
Stora Halla.
Biologiska mångfaldsåret

Då 2010 utsågs av FN som Biolo
giska mångfaldsåret skapades en
arbetsgrupp med denna inriktning. Kommunfåglar utsågs till de

sex kommuner som ingår i vårt
verksamhetsområde och tavlor
togs fram med fotografier av dessa.
Fotona skänktes av duktiga fotografer verksamma i GOF och tavlorna överlämnades till kommunstyrelsernas ordförande tillsammans med skriften ”Värdefulla
häckfågelområden” för respektive
kommun. Ett flertal aktiviteter på
temat genomfördes också under
året. På Biologiska mångfaldens
dag anordnades exkursioner för
allmänheten vid Hökälla och Tjolöholm med information bland annat om årets nationella inventeringsart, brun kärrhök, ur ett
fågelskyddsperspektiv.
Fågelcentralen

Fågelcentralens 24:e verksamhetsår dominerades helt av omhändertagande och rehabilitering av
skadade fåglar. Övriga huvudinriktningar var som tidigare utåtriktad verksamhet i form av studiebesök och föredrag.
Antalet skadade fåglar som lämnades in till fågelcentralen uppgick
till 773 stycken av 74 arter, vilket är
nästan 200 fler än föregående år.
De hårda vintrarna har gjort att
ovanligt många ugglor och rovfåglar omhändertogs. Totalt 80 ex,
med kattuggla som dominerande
art följd av ormvråk med ny högstanotering på 23 ex. Större strandpipare och mindre hackspett var
de enda nya arterna som inkom
under året. Några andra udda arter
var centralens andra smådopping,
femte storlabb, fjärde storskrake,
sjätte fjällvråk och andra rackelhane.
Föreningen fortsatte också sitt
engagemang i Projekt Pilgrimsfalk
med inventeringar och häckningskontroller. I det vilda häckade 94
par pilgrimsfalk i södra Sverige och
rekordmånga ungar, 146, kom på
vingarna. Dessutom fanns ytterligare några etablerade par där
häckningsförsök inte kunde konstateras.
Studiebesök med föredrag på
fågelcentralen har genomförts för
skolor och föreningar. Dessutom
har enstaka personer kommit för

specialarbeten, artiklar och reportage. Praktikanter och PRAO-elever
har deltagit i verksamheten, varierande från enstaka dagar till flera
veckor.
Nidingen

Nidingens Fågelstation på ön
Nidingen i Kungsbacka kommun
drivs ideellt av GOF. Huvudsakligen
bedrivs ringmärkning av förbiflyttande och häckande fåglar, men
även inventering av öns häckfåglar
och observationer av förbisträc
kande fåglar. Allmän skötsel av ön
ingår i det dagliga arbetet. 2010
var stationens 31:a verksamhetsår.
Verksamheten på Nidingens Fågelstation är viktig såväl för att öka
kunskapen om olika fågelarter
som för att övervaka hur populationerna av olika fågelarter utvecklas över tiden.
För fjärde året i rad lyckades vi
bemanna stationen kontinuerligt
från mars till november. Drygt 80
personer deltog i verksamheten
under året. Glädjande nog har allt
fler yngre blivit involverade i ringmärkningsverksamheten på stationen under de senaste åren. Under
2010 tog vi bland annat emot fyra
PRAO-elever från olika högstadieoch gymnasieskolor. Detta är extra
viktigt, eftersom nyrekrytering när
det gäller såväl ringmärkning som
annat ideellt arbete har blivit allt
svårare.
Under 2010 ringmärktes 12 172
fåglar av 103 arter, vilket var det
femte högsta antalet sedan verksamheten på fågelstationen startades 1980. Information om hur
många fåglar av olika arter som
märktes kan man hitta på hemsidan, www.nidingensfagel.se.
En sångsparv som ringmärktes
28/5 och sedan stannade kvar på
ön till och med 1/6 uppmärksammades i media. Sångsparven är en
nordamerikansk art och detta var
det första fyndet i Sverige och det
13:e i Västpalearktis. Fyndet gav
mycket god reklam för verksamheten på Nidingen och ön besöktes
av ett stort antal fågelskådare under dessa dagar. En annan intressant fångst som gjordes under vå-
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ren var en svarthuvad sparv 22/5.
I övrigt kan konstateras att vårens märksiffror blev ovanligt blygsamma, framför allt på grund av att
rödhakarna var färre än normalt.
För första gången på mycket länge
dominerade inte arten under våren, då endast 539 ex fångades, ett
antal som man normala år märker
under 1–2 bra dagar. Hösten blev
däremot ovanligt bra, med mest
svaga ostvindar, vilket är gynnsamt
för nätfångst. Under hösten fångades bland annat tre höksångare,
två kungsfågelsångare, en östlig
gransångare, tre mindre flugsnappare och två snösiskor.
Förutom sångsparven påträffades ingen ny art på Nidingen
2010, men ljusbukig prutgås, vitnäbbad islom, svartnäbbad islom,
större lira, grålira, mindre lira, klykstjärtad stormsvala, fjällpipare och
svarthakad buskskvätta observerades.
Öns häckfågelfauna reducerades av den hårda vintern 2009–
2010. Tre arter försvann: vattenrall,
koltrast och pilfink. Däremot återkom kråka som häckare efter mån
ga års frånvaro. Totalt häckade åtminstone 23 arter på ön under
året.
Nidingens Fågelstation/GOF har
sedan 2007 haft i uppdrag från Statens Fastighetsverk, Kungsbacka
kommun och Naturvårdsenheten
på Länsstyrelsen i Halland att sköta
Nidingens naturreservat, byggnader och andra faciliteter på ön.
Kontrakten omförhandlades under
2010 och tyvärr blev ersättningen
under året endast hälften av vad vi
tidigare fått. Kontrakten skall åter
omförhandlas under 2011.

rör vattenmiljön, föroreningar och
den marina produktionen i området. Vi har sedan många år ett nära
och givande samarbete med Föreningen Torslandavikens Naturreservat (FTN). Vi har också diskuterat
olika frågor med Göteborgs Hamn
i en referensgrupp samt med Länsstyrelsen och företrädare för kommunen.
Vindkraften: Miljödomstolen
avslog Göteborg Energis ansökan
om att få etablera en vindkraftspark i Torslandaviken. En konsekvens av domstolens beslut var att
Göteborg Energi senast vid årsskiftet skulle ha monterat ned ett
vindkraftverk. Men föreningen har
inte kunnat andas ut och Göteborg
Energi har under året återkommit
med en ansökan om tillstånd för
en ny vindkraftspark; denna gång
strax utanför Torslandaviken i Hakefjorden. Bolagets ansökan kommer att tas upp i Miljödomstolen.
Vi har ställt oss avvisande till denna
jättepark i hamninloppet.
Risholmen och ökade lastbils
transporter: Både GOF och FTN har
haft kritiska synpunkter på containerverksamheten på Risholmen.
Det har medfört en kraftigt ökad
mängd tunga transporter på Hjärtholmsvägen och vi anser att denna
verksamhet bör lokaliseras närmare större trafikleder. Vi har också

haft kritiska synpunkter på NCC
Roads vars verksamhet, lastning
och lossning av bulkmaterial, skulle medföra ytterligare problem,
bland annat en väsentligt högre
bullernivå. Denna kommer att ligga på en nivå som riskerar att påverka fågellivet negativt.
Östra stranden vid Karholmsbas
sängen och Mudderbassängen:
Under året har det blivit klart hur
”Östra stranden” skall restaureras
och viss vegetationsröjning har
påbörjats. Det huvudsakliga arbetet kommer förhoppningsvis att
genomföras under 2011: anläggande av några små öar och revlar
utanför stranden samt en flackare
strand med material som gynnar
framför allt större strandpipare,
men även andra vadare. En förstudie kring restaureringen av mudderdammen till ett ”vadehav” har
påbörjats för att utreda lämplig
vattenregim, in- och utpumpning
av vatten, vallkonstruktion etc.
Fågelinventeringar och vatten
undersökningar: Det har nu pågått
en vadar- och sjöfågelinventering i
fyra år. En strandängsinventering
har påbörjats inom det betade området i den nordvästra delen av
Torslandaviken. Preliminära resultat från detta år visar på en tillbakagång av flera arter, bland annat
Natura 2000-arterna sångsvan, sal

FpV

skrake och brushane. Strandängsinventeringen syftar till att följa
utvecklingen av fågellivet som en
effekt av betet i området, och vad
ett successivt ökat betestryck medför för förändringar av fågellivet.
Övriga frågor: Föreningen har
handlagt frågor som rör den fördjupade översiktsplanen, där förslag finns att fylla ut en gigantisk
areal av älvmynningsområdet, från
Arendal till yttre Risholmen. Behovet av en reservatsbildning av Torslandaviken har åter diskuterats
med Stadsbyggnadskontoret. Vi
har också framfört önskemål till
Länsstyrelsen och kommunen om
att återskapa en betad strandäng
på de yttre delarna av Karholmen.
Vi har även riktat förnyade krav på
en flytt av modellflyget från området vid västra stranden.
Göteborg, mars 2010
Elon Wismén (sekreterare)
Morgan Johansson (ordförande)

Undertecknade har granskat Göteborgs
Ornitologiska Förenings räkenskaper för år
2010 jämte årsredovisning och andra
handlingar. Då räkenskaperna är i god ordning och den interna kontrollen syns oss
betryggande, tillstyrker vi att den av oss
påtecknade balans- och resultaträkningen
per 2010-12-31 tillstyrkes samt att styrelsen
beviljas ansvarsfrihet under den tid årsredovisningen avser.
Hans Johansson (revisor)
Maud Ygge (REVISOR)

GOF I INDIEN 2010
SUGEN PÅ ATT FÖLJA MED NÄSTA GÅNG?
SE SIDAN 38

Torslandavikskommittén: Under
2010 har följande personer ingått i
kommittén: Nils Abrahamsson,
Rune Blomgren, Peter Danielsson,
Morgan Johansson, Peder Kinberg,
Dennis Kraft och Kåre Ström. Flera
stora frågor har varit i fokus, bland
annat vindkraften, anläggande av
trafikintensiva verksamheter på
Risholmen, restaureringsfrågor,
fågelinventeringar och frågor som

Bild: stig fredriksson

Torslandaviken
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ANMÄLAN För exkursioner med för-

anmälan ska i anmälan anges resmål,
namn på samliga personer som anmälan avser, telefonnummer och om
du kan ställa upp med bil. OBS! För
LadyBirds och Vardagsaktiviteter gäller
andra villkor, se under respektive rubrik.
Skicka din anmälan till GOF, Box 166,
421 22 Västra Frölunda, resor@gof.nu
eller ring in den på telefon 031-49 22
15. Telefonsvararen avlyssnas i regel
enbart måndagar så ring i god tid!
ANMÄLNINGSAVGIFT För exkursio-

ner med anmälningsavgift ska den
betalas in på plusgiro 470 06 96-0.
Datum för inbetald avgift avgör turordning vid fulltecknad resa. Avgiften
återbetalas om resan blivit fulltecknad, inställd eller om avanmälan sker
före sista anmälningsdag samt vid
senare avanmälan om ersättare finns.
För övriga turer betalas inget i förväg,
utan avgiften tas upp under dagen.
SAMLING Om inget annat anges
samlas vi vid Shell-macken på Kruthusgatan, bakom bussterminalen på
Nils Ericsonsplatsen.
ANSLUTNING/UPPHÄMTNING An-

slutning/upphämtning kan ske längs
vår färdväg, till exempel i Kållered
eller vid Klovsten i Kungsbacka vid
resa söderut eller pendelparkeringen
i Kungälv vid resa norrut, efter överenskommelse med exkursionens
kontaktperson.
PRIS Avgifterna insamlas i allmänhet
under exkursionen. I avgiften är inkluderat en ”naturskatt” på 5 %, dock
minst 20 kr, som går till Fågelskyddsfonden. Vid bilresor beräknas en kostnad av 16 kr/mil, vilket delas mellan
deltagarna. Vid bussresor är priset
beroende av antalet deltagare.
TAG MED Tag med matsäck och
lämpliga kläder, samt lakan och
handdukar vid resa med övernattning, som vanligen sker på vandrarhem eller liknande.
ÅTERBUD Sena återbud lämnas till

exkursionens kontaktperson eller på
GOFs telefonsvarare, vilken avlyssnas
kort före avresa.
ÖVRIGT Alla deltagare förutsätts utnyttja exkursionens färdmedel och
övernattning. Undantag från detta
medges endast om resan inte därigenom fördyras för övriga deltagare
och efter samråd med exkursionens
kontaktperson, till vilken man också
vänder sig för övriga upplysningar.
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Exkursioner och resor
Följ gärna med oss på våra trevliga 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 programmet
har vi också utflykter för dig som är ledig på vardagarna (se rubriken Vardagsaktiviteter) och speciella
exkursioner för föreningens kvinnor (se rubriken LadyBirds).
SKÅNE
fredag–söndag 19–21 augusti

Traditionsenlig höstexkursion till
Falsterbo för att uppleva det berömda sydsträcket. Mängder av
rovfåglar och tättingar drar söder
ut och med lite tur kan nästan vad
som helst dyka upp. Vi åker i gemensam buss och bor i fyrbäddsstugor i Fotevikens stugby nära
Falsterbonäset. Avresa fredag kl
17.00 med hemkomst söndag kväll
ca kl 19.00.
Ledare: Leif Jonasson. Pris: Ca 1 300 kr.
Anmälan: Senast 22/7 med 500 kr.
Kontaktperson: Maria Eriksson (070-539 59 10).

Galterö
Lördag 10 september

Häng med ut till Galterö i Göteborgs södra skärgård. Ön har kanske områdets bästa marker för rastande vadare vilket visade sig på
förra årets exkursion då tolv arter
kunde räknas in. Roger Eskilsson
leder den ca 9 km långa vandringen från Brännö Rödsten. Han har
även siktet inställt på andra syd-

sträckande arter såsom rödstrupig
piplärka och lappsparv, som kan
dyka upp vid denna tid. Båt från
Saltholmen till Brännö avgår kl
06.30. Passande spårvagnar är 9
och 11 (se Västtrafiks turlistor).
Samling vid färjan kl 06.15.
Ledare: Roger Eskilsson. Pris: Endast naturskatt. Anmälan: Ingen. Kontaktperson: Per
Björkman (073-563 00 66).

Hållö & Ramsvikslandet
Lördag–söndag 17–18 september

Vi åker till Hållö från Smögen på
lördag och skådar på Ramsvikslandet på söndag. Båda lokalerna är
bra för havsfågel och rastande tät�tingar och det är inte ovanligt att
någon sällsynthet dyker upp. Vem
minns inte isabellatörnskatan på
Hållö hösten 2008? På Ramsvikslandet har vi själva tidigare haft
exempelvis större piplärka. Vi får se
vad som dyker upp i år. Vi bor som
tidigare år på Ramsviks Övergård
och åker i egna bilar. Avresa lördag
kl 06.00 med hemkomst på söndag
senast kl 18.00.

Ledare: Peter Backman. Pris: Ca 700 kr.
Anmälan: Senast 12 augusti med 300 kr.
Kontaktperson: Gunilla Jarfelt (070-608 10 09).

Onsalahalvön
Lördag 24 september

Välkommen att följa med till de
klassiska fågellokalerna Mönster,
Bassås och Kungsbackavikens inre
delar. Vid gynnsamma väderförhållanden kan Onsalahalvön bjuda på
mycket sträckande och rastande
fåglar. De individrikaste arterna
denna tid på året är bo-/bergfink,
ringduva, ängspiplärka och grönsiska. Det mesta är dock möjligt att
se i dessa vackra fågelmarker, såväl
vanliga som lite mer sällsynta arter.
Har vi tur kan artlistan bli lång. Vi
samåker i personbilar. Avresa kl
06.00, hemkomst senast kl 17.00.
Ledare: John Thulin. Pris: Ca 100 kr. Anmälan:
Senast 14/9. Kontaktperson: Berndt Lindberg
(073-693 81 00).

Öland
Torsdag-söndag 13-16 oktober

Vi genomför som vanligt en höst
resa till Öland under vecka 41. Vid

JULI-AUGUSTI: VADAREXKURSIONER MED REINO andersson

I år kör vi tre exkursioner längs
Hallandskusten för att följa de
sydflyttande vadarna. Såväl artsammansättning som åldersfördelning varierar en hel del
under sommarens gång. Under
första hälften av juli kommer
de adulta individerna av våra
skandinaviska arter och under

LÖRDAG 9 JULI
Avresa: kl 06.00.
Anmälan: Senast 29/6.
Kontaktperson: Hampus

Lübeck (070-250 17 82).

senare hälften av månaden och
i början av augusti kommer så
de arktiska vadarna. Då börjar
också ungfåglar att dyka upp,
vilka oftast skiljer sig mycket
utseendemässigt från sina föräldrar. På sitt lättsamma sätt lär
oss Reino dessa skillnader.
Säkerligen får vi också

SÖNDAG 7 AUGUSTI
Avresa: kl 11.00.
Anmälan: Senast 24/7.
Kontaktperson: Maria

Eriksson (070-539 59 10).

höra en del om
vadarnas ruggningsmönster.
Vi åker i egna bilar, men vid något tillfälle sker transport med
egen buss. Kostnaden blir ca
200-250 kr per gång.

LÖRDAG 27 AUGUSTI
Avresa: kl 06.00.
Anmälan: Senast 12/8.
Kontaktperson: Maria

Eriksson (070-539 59 10).

Bild: pär lydmark

Anmälan &
Reseinformation
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denna tid är luften fylld av sydflyttande fåglar där den vitkindade
gåsen dominerar. Ibland smyger
sig också någon rödhalsad gås in
bland flockarna. Vad som i övrigt
dyker upp av östliga rariteter såsom taiga-, vide- och kungsfågelsångare återstår att se. Det är kanske också god chans att stäppörnen fortfarande trivs på södra
Öland. Vi åker gemensam buss och
bor tre nätter på Ottenby vandrarhem i Ås. Avresa från Göteborg på
torsdag kl 17.00 med hemkomst
söndag em/kväll .
Ledare: Ännu ej klart. Pris: Ca 1 700 kr.
Anmälan: Senast 1/9 med 500 kr.
Kontaktperson: Maria Eriksson (070-539 59 10).

Hallandskusten

Vardagsaktiviteter
Vi besöker gamla bekanta fågellokaler och nya spännande platser. Goda vänner, fikapaus och
fåglar, både förväntade och
överraskande. Varje torsdag,
ingen anmälan, ingen avgift.
Kontrollera gärna forumet på
GOFs hemsida eller Kustobsar
dagen innan för eventuella ändringar. Rapporter finns ofta på
gof.nu och naturstig.se. Frågor
eller problem? Kontakta: Stig
Fredriksson (0703-30 28 16), Jan
Krantz (0760-16 27 72), Christer
Cederfalk (0739-92 49 54) eller
Jan Hellström (0768-00 30 23).

Söndag 23 oktober

Vid denna tid är det mycket finkar i
rörelse och en del vadare finns
fortfarande kvar längs stränderna.
Halland brukar så här års även kunna bjuda på snösparv, berglärka,
vinterhämpling och vissa år snösiska. Vi stannar till på ett antal
kustlokaler och gör kanske också
en avstickare till Viskans dalgång
där många änder, svanar och gäss
rastar. Även havsörn brukar kunna
ses här. Vid tillräckligt många anmälningar åker vi gemensam buss.
Avresa sker från Göteborg kl 06.30
och vi är hemma igen vid skymningen.
Ledare: Uno Unger. Pris: Ca 250 kr. Anmälan:
Senast 30 september. Kontaktperson: Berndt

Lindberg (073-693 81 00).
Östen
Lördag 29 oktober

Markerna runt sjön Östen norr om
Skövde är klassiska gåsmarker. På
höstarna samlas stora flockar med
sädgäss i området och chansen att
se någon ovanligare gås är stor.
Förra året sågs ett par fjällgäss under flera veckors tid. Det är även
gott om rovfåglar i området. Om
tillfälle ges åker vi också till Skövde
skjutfält där orrar ofta ses. Vi åker i
två minibussar så deltagarantalet
är begränsat till 16 personer. Avresa kl 06.30 med hemkomst under
kvällen.
Ledare: Martin Oomen. Pris: Ca 450 kr. Anmälan:
Senast 1/10. Kontaktperson: Per Björkman
(073-563 00 66).

Välen
Torsdag 4 augusti, kl 10–12

Vi besöker en av våra närmaste och
mest lättillgängliga fågellokaler
och ser vad denna lokal kan ge oss
för arter så här i vadartider. Bilister
kör Västerleden via Frölundamotet
mot Näset. Sväng vänster 250 m
efter Skylten ”Hult”, parkera vid fotbollsplanen eller på parkeringen
på andra sidan gatan. Buss 92 eller
93 går från Frölunda torg till hållplats Kannebäck. Samling kl 10.00
vid fågeltornet.
Kråkudden

Änggårdsbergen
Torsdag 18 augusti, kl 10–12

Mitt i den bästa korsnäbbtiden gör
vi en rundvandring i Änggårdsbergens naturreservat. Förutom korsnäbbar (som bara går till vissa år)
bör vi kunna se smådoppingar,
kanske också lite begynnande
höststräck över ljungbackarna.
Bilist åker till Slottsskogens södra
p-plats, spårvagn går till hållplats
Botaniska trädgården. Samling kl
10.00 vid glasskiosken i Slottsskogen vid parkeringsplatsen.
Lärjeån
Torsdag 25 augusti, kl 10–12

Vi går från Angereds centrum ner
mot Lärjeån. Vid Ekevadsbron följer vi naturstigen längs Lärjeån till
cykelbanan, där det finns en lämplig rastplats. Vi följer cykelbanan
tillbaka, går till vänster vid gamla
stationshuset mot Ekevadsbron
och åter till Angereds centrum.
Fyra hackspettsarter häckar i området, liksom tornfalk och drillsnäppa. Forsärlan är vanlig, steglits
sparsam och kungsfiskare sällsynt,
men har häckat. Gulärlan och trädpiplärkan sträcker intensivt, och
även sparvhökar och ormvråkar
har börjat dra sig söderut. Samling
vid spårvagnshållplatsen vid Angered centrum dit flera spårvagnar
och bussar går. Bilparkering finns.

Torsdag 11 augusti, kl 9–14

Från vindskyddet vid Kråkudden
(egentligen Räveskär) på västsidan
av Hönö är det idealiskt att se på
havsfågel, i synnerhet vid kraftig
sydvästlig eller västlig vind. Vid
denna tid kan vi kanske få se sträc
kande vadare, labbar, tärnor, tretåiga måsar, liror, stormfåglar och
havssulor. Under promenaden ut
från parkeringen, passerar vi Ers
dalen som också kan bjuda på
överraskningar. OBS! Promenaden
på klappersten är mer svårgången
än den första delen. Bil: Öckerö
leden till Lilla Varholmen och vägverkets färja till Hönö Pinan. Buss
åkare tar linje 24 kl 08.07 från
Nordstan till Lilla Varholmen och
vägverkets färja till Hönö Pinan.
Samling på pendelparkeringen vid
Hönö Pinan kl 09.00 för samåkning.

Ljungkullen

FpV

Galterö
Torsdag 8 september, kl 8–12

Ett resmål vi aldrig besökt i Vardags, men som ändå många känner till, är Galterö, en liten nästan
helt obebyggd ö utanför Brännö.
Här fanns länge ett militärt övningsfält som numera är avlyst, här
finns fårbete och en vandring här
kan vara spännande med överraskande fågelmöten. Från färjan är
det en halvtimmes promenad, mot
slutet på skärgårdsstigar, inte alldeles lättgånget. Samling vid Saltholmen kl 07.50, färjan till Brännö
går kl 08.08. Beräknad återresa från
Brännö kl 12.27.
Vallda Sandö
Torsdag 15 september, kl 10–12

Vi besöker denna dag en av norra
Hallands intressantaste fågelvikar
och hoppas på att få se exempelvis
rastande vadare under flyttning
söderut. Eventuellt beger vi oss på
vandring runt udden på Vallda
Sandö beroende på tillgång på
fågel. Vi träffas på parkeringen
Vallda Sandö kl 10.00 med beräknad hemfärd kl 12.00. Bilåkare kör
Säröleden (158:an) till Vallda Trekant och tar där till höger in på
Sandövägen. Efter ca 4 km, ta till
höger ut till Sandö. Kollektiva åkare
byter i Kungsbacka från tåg till
buss 733 med avstigning Sandö.
Därefter en vandring ut till parkeringsplatsen, ca 1 km.

Torsdag 1 september, kl 8–12

Berget söder om Observatoriet i
Slottsskogen har på senare år uppmärksammats för sina goda möjligheter att se flyttfågel mitt inne i
staden. Alla vet inte var det är – nu
får du veta det. Ofta är sträcket bra
vid denna tid, bäst på morgonen,
vi börjar kl 08.00 men det går att
komma senare. Bil: åk längst upp i
Masthugget till August Kobbsgatan, parkera efter gatorna. Buss 20
till hållplats August Kobbsgatan.
Gå sedan förbi Utsiktstornet och
Observatoriet söderut tills berget
tar slut. De som kommer kl 08.00
möts vid bussen. Det går även att
parkera vid Slottsskogens stora
parkering och följa skyltarna till
Observatoriet, sedan gå söderut.

Hallandskusten
Torsdag 22 september, kl 8–15

För första gången med Vardags gör
vi en heldagsutflykt till skådarmarkerna i härliga Halland. Vi börjar vid
Morups tånge, tar oss norrut till
flera fina lokaler och avslutar vid
Getterön är det tänkt. Vi samlas på
parkeringen vid Mios möbelvaruhus nära Frölunda torg för samåkning i egna bilar, de brukar räcka,
men ta med bil om du kan. Sedan
delar vi upp oss på bilarna så att
alla får följa med, och delar på kostnaden, 18:50 kr/mil. Bussåkare
kommer hit med buss 92 kl 07.45
från Frölunda torg, till första hållplats Toftaåsgatan kl 07.48. Samling: kl 08.00 vid Mios möbelhus.
Fåglar på Västkusten 2/2011
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Planeringsmöte
Tisdag 13 september

Tänk på att alltid ringa och
meddela deltagande till resesamordnaren senast två dagar
innan den planerade exkur
sionen. På så sätt kan vi använda
så få bilar som möjligt och se till
att alla har någon att åka med.

Vi ses kl 18.30 på Ekliden för att
planera vinterns aktiviteter.
Tjolöholm
Lördag 8 oktober

Samling på Ikeas parkering i
Kållered kl 07.00.
samordnare: Elisabeth Nordén (0730-55 23 41).

Tofta Kile
Lördag 23 juli

Föredrag
på muséet

Måndagar
på Ekliden

GOFs föredragskvällar på Naturhistoriska muséet 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 fågelsnack.
Välkommen, alltid kl 18.30!

Varje måndagskväll är det öppet
hus i vår föreningslokal Villa
Ekliden på Södra Dragspelsgatan 32 i Västra Frölunda. Välkommen in på en kopp kaffe och
trevligt fågelprat! OBS! Semesteruppehåll 20/6–8/8! Följande
måndagar bjuder vi även på
bildvisning med start kl 19.00.

Änggården/Botaniska

Samling kl 06.00 på plats som beslutas senare.

Söndag 20 november

Samling vid Botaniskas grindar kl
09.00.

samordnare: Margareta Kron (031-82 60 54).

samordnare: Margareta Kron (031-82 60 54).

Stålebodalens våtmark
Torsdag 11 augusti

Samling vid Statoil Munkebäck kl
17.30 för avresa mot Stålebodalens
våtmarksområde (Näs/Tollered).
samordnare: Maria Eriksson (0705-39 59 10).

Vill du vara med
på LadyBirds
mejllista?

Hemlig resa
Lördag 3 september

Avresa från Göteborg ca kl 07.00.
Hemkomst tidigt på eftermid
dagen. Ytterligare detaljer lämnas
vid anmälan.

Kontakta
gunilla.jarfelt@gmail.com

Ett fågelår vid Tofta kile
Söndag 2 oktober

Peter Hvass länge har varit en av
de mest produktiva fotograferna i
Artportalens/Svalans bildgalleri.
Många av bilderna är tagna vid
Tofta kile sydost om Marstrand.
Skäggmesar och snatteränder är
några av klenoderna. I afton får vi
följa årets gång vid Tofta kile med
en som har den som hemmalokal,
med hela 61 Svalandagar år 2010.
Se www.hvassnatur.se.

38 Fåglar på Västkusten 2/2011

TEXAS

Ett nytt spännande resmål, södra Texas med Rio
Grandes dalgång och den
Mexikanska golfen i ett

område som inte drabbats av oljekatastrofen.
Södra Texas har fantastiska kustområden, med
pelikaner, hägrar, ibisar
och rastande vadare på
väg norrut. I området
finns ett stort antal naturreservat och även möjligheter att nå ökenartade
områden. Ett 40-tal sångare har setts i området,
varav många nordflyttande skogssångare, liksom
ett 30-tal rovfågelarter, ett
10-tal kolibrier, spännande hackspettar m.m. Över
500 arter har setts. Kort
sagt ett intressant område
att skåda i. Aktuell tid för
resan är april 2012 eller
2013, restid 14 dagar.

INDIEN

Måndag 17 oktober

Bild: stig fr

GALAPAGOS

Vi har tidigare nämnt och
fått förfrågningar om detta resmål. En sådan resa
skulle kunna genomföras i
juli 2012. Vi hyr in egen
båt med skeppare och
lokal guide. Vi bor på båten och reser från ö till ö
under 8–10 dagar. Vi flyger till Quito där vi övernattar såväl vid dit- som
hemresan. Vi får även en
dags skådning i bergen
runt Quito. Total restid blir
max 12 dagar.

FILIPPINERNA

edriksson

samordnare: Evamaria Ferm (0707-80 10 10).

Vi vill undersöka intresset för följande lite mer
avlägsna resmål för att se
om det finns möjlighet
att fylla dem innan vi detaljplanerar (våra låga
priser bygger på att resorna blir fulltecknade;
16 personer per resa).
Priserna för samtliga resor blir ca 30 000 kr inklusive resa, transporter,
boende och i de flesta
fall mat. Anmälan, som
inte är bindande, skickas
genom SMS till Rudi Jelinek, 070-629 08 98 eller
Berndt Lindberg, 073693 81 00. Beträffande
Indien tar även Lars-Åke
Flodin emot anmälan,
070-593 63 54.

Måndag 19 september

På Ottenby fågelstation händer
mycket under ett år. Det kan vara
stora flyttfågelrörelser eller sällsyntheter som dyker upp. Per Österman har tillbringat mycket tid
vid Ottenby och berättar om sina
upplevelser.

Om fåglar, natur och kultur på Filippinerna. Leif och Patrik Jonasson berättar om dessa spännande
öar dit de gjort åtskilliga resor
genom åren.

Kursverksamheten
återkommer i höst.
mer info om kurser
kommer i nästa fpv!

Intresseanmälan till GOFs långresor

ETT ÅR PÅ OTTENBY

Resan till
Indien
2010 blev
snabbt
fulltecknad och
alla intresserade kom inte
med. Vi har förstått att det
finns intresse för ytterligare en resa, vilken i så fall
är planerad att genomföras de två sista veckorna
i februari 2012. Resan blir
inte en kopia av den förra
utan ett komplement. Vi
lägger en vecka söder om
Delhi där vi besöker Sultanpur och Chambal River
men koncentrerar oss på

reservatet Bandhavgarh, där vi har störst
chans att se tiger. Därefter
flyger vi till Assam i nordost och gör ett återbesök i
nationalparken Kaziranga
på några dagar och besöker Nagaland vid gränsen
mot Burma. Vi avslutar
med Nameri och en flodtur. Total restid blir 15–17
dagar.

Kontakta GOF
Besöksadress

Södra dragspelsgatan 32
421 22 Västra Frölunda

Styrelsen
Ordförande

Morgan Johansson
morgan.johansson@gof.nu (0300-611 07)
Vice ordförande

Berndt Lindberg
berndt.lindberg@gof.nu (0736-93 81 00)
Sekreterare

Elon Wismén
elon.wismen@gof.nu (031-88 24 85)
Kassör

Hugo Krantz
hugo.krantz@gof.nu (0300-604 34)
Övriga ledamöter

Nils Abrahamsson
Maria Eriksson
Mikael Hake
Kerstin Hirmas
Gunilla Jarfelt
Magnus Lundström
Hampus Lybeck
Marianne Ohlander
britta svensson
Mia Wallin
fornamn.efternamn@gof.nu

Adress

Kommittéer
Exkursioner

Gunilla Jarfelt
gunilla.jarfelt@gof.nu (031-15 52 05)
Fågelcentralen

Tommy Järås
tommy.jaras@gof.nu (0303-165 01)
Fågelskydd

Christer Johansson
christer.johansson@gof.nu (031-18 32 41)
Hemsida

Nils Abrahamsson
nils.abrahamsson@gof.nu (031-96 07 71)

Månadsmöten

Berndt Lindberg
berndt.lindberg@gof.nu (0736-93 81 00)
Nidingen

Hans Söderström
hans.soderstrom@gof.nu (031-92 22 27)

Johan Svedholm
johan.svedholm@gof.nu (031-24 00 82)

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
mikael.hake@gof.nu (0706-46 48 71)

Telefon/e-post

www.gof.nu
www.kustobsar.se

031-49 22 15
gof@gof.nu

Fågelrapportering

Rapportera helst dina fynd till Artportalen/Svalan
(www.artportalen.se/birds) så snart som möjligt
efter observationstillfället.
Inrapporterade observationer visas förutom på Artportalen 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
rrk (se nedan).

Information och kommunikation

Gunilla Jarfelt
gunilla.jarfelt@gof.nu (031-15 52 05)

Rapportkommittén (Rrk Göteborg)

Nidingens fågelstation

Hemsidor

Box 166
421 22 Västra Frölunda

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)

Studieverksamhet

Peter Norell
peter.norell@gof.nu (031-16 14 56)
Torslandaviken

Kåre Ström
kare.strom@gof.nu (0303-24 95 95)
Ungdom

Daniel Gustafsson
daniel.gustafsson@gof.nu (031-40 63 49)

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)

GOF verkar för att skydda och utforska fågelfaunan, sprida
kunskap om fåglar och stimulera fågelintresset.
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