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EN ÅTERBLICK MED INTENDENTER,
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FILMSTJÄRNOR OCH FIKA
DET HÄR NUMRET ÄR egentligen

två. För att få med allt jubileumsmaterial på en gång slog vi ihop
det med det förra, och nu kan vi
utöver det vanliga innehållet bjuda på 37 återblickande sidor. Huvudnumret är en lång djupdykning i exkursionsverksamheten.
Bädda ner dig och njut den i ett
sträck i väntan på våren, eller ta
den några bitar i taget.
NÄR MAN LÄSER ALLA återblickar
ligger det nära till hands att blicka
tillbaka på sin egen GOF-historik.
Det kommer säkert du också göra.
Själv minns jag hur jag under en
period på högstadiet och/eller
gymnasiet nästan varje måndag
slank förbi Ekliden på väg hem
från skolan för att prata någon
eller några timmar med Allan
Högberg, GOFs intendent. Jag
minns inte vad vi pratade om,
men jag minns att jag alltid var
där. Det måste ha format mig på
något sätt.
JAG MINNS OCKSÅ mitt första

märkliga möte med Christer Fält.
Det var under Göteborgsjakten
2002 i samband med en vaktellyssning på Hisingen. Christer beskrev sig närmast som starstruck
och jämförde det hela med att
möta en filmstjärna. Liknelsen låg
i att jag alltså fanns på riktigt, och
inte bara var en röst på Västkustsvararen. Festlig figur den där
Christer, nu som då.
AVSLUTNINGSVIS MINNS JAG att

Bild: SARA LYDMARK

vi i ungdomsgruppen GOFUG
tyckte att ni andra mest fikade på
era exkursioner. Nu för
tiden fikar vi
också. För
fulla muggar.
REDAKTÖR: PÄR LYDMARK
PAR.LYDMARK@GOF.NU

54

12

Bilder: MARIA DILLSTRÖM, PÄR LYDMARK, LEIF JONASSON, PEDER KINBERG, BJÖRN DELLMING

Innehåll FpV nr 4/2012–1/2013

03
04
08
10
12
14
20
26
29
30
68
71

  LEDARE  

Fåglarna, skogen och skogsbruket
  FÅGELNYHETER FRÅN VÄSTKUSTEN  

Aktuellt från fågelmarkerna
NYHETER FRÅN FÅGELSKYDDSKOMMITTÉN

Aktuella fågelskyddsärenden
  INVENTERAT  

Hamn- och sjöfågelinventeringen 2012
HOLKSPECIAL  

Göktyta som inneboende
FÄLTBESTÄMNING  

Hökar som bökar
  RESOR  

Norrland 24 juni–1 juli
  FÅGELLOKALER

Vinterskåda i Slottsskogen
  BETRAKTAT  

Sandbergs sida: Skatan och regnet
  GOF 60 ÅR  

37 sidor jubileumsmaterial
  PROGRAM  

Exkursioner, möten och studiecirklar
  NAMN OCH NUMMER  

Kontakta GOF

JUBILEUMSEXTRA

30
32
34
54
62
64

  GOF 60 ÅR  

Från lapp till knapp till app
  TIDSLINJE  

Milstolpar i GOFs historia
RESA 1 523

60 år i fält med GOF
  UR MITT PERSPEKTIV  

Skådning på 70-talet
LADYBIRDS 10 ÅR  

Skådare utan manlig barlast
  JUBILEUMSFEST & STATISTIK  

Vilka är vi?

Fåglar
PÅ

Fåglarna, skogen och
skogsbruket

REDAKTION
REDAKTÖR

PÄR LYDMARK (WWW.PARLYDMARK.SE)
par.lydmark@gof.nu

AV SVERIGES 259 HÄCKANDE FÅGELARTER är 36 % rödlistade. Skogslevande fåglar
är inget undantag. Mer än hälften av Sveriges rödlistade arter lever i sko
gen och deras livsmiljöer krymper.
PÅ SKOGSSTYRELSENS HEMSIDA kan

man läsa att 23 miljoner hektar av Sveriges
yta är täckt av skog. Gran utgör 42 % av skogen, tall 39 % och björk 12 %.
En stor del av barrskogen är så kallad produktionsskog, det vill säga en lik
åldrig skog som slutavverkas med jämna mellanrum.
Naturskogar dominerade av barrträd är ovanliga för
att inte säga obefintliga i GOFs verksamhetsområde.
Urskogar och gammelskogar är ett minne blott. När en
skog når den ålder som kan ge ökade naturvärden bru
kar det inte dröja länge förrän den avverkas.

”

Tidigare

UNDANTAG FINNS. Vissa

skogsfastigheter har fått stå orör
orörda delar
da under lång tid. Och i vissa produktionsskogar finns
av skogen
det ibland små ytor som har fått vara orörda under
längre tid. Ofta för att det vid sista avverkningen för
kan avverkanske 70–80 år sedan inte var lönsamt att ta ner den
kas med
na del av skogen. Eller så var det för svårt. Men tekni
ken går framåt och ekonomin förändras. Tidigare orör
effektivare
da delar av skogen, till exempel branter och bäckdråg,
skördare
kan avverkas med effektivare skördare. Dessa undan
tagsområden har fungerat som refugier för bland annat
fåglar som här funnit en fristad i granöknen. Och när den omkringliggande
skogen (planteringen) börjar bli till åren kan fåglarna än en gång etablera
sig i skogen.
MEN, OM DET SKA KUNNA SKE behöver

dessa refugier identifieras och skyddas
vid en kommande avverkning. Här kan alla GOFare göra en stor insats. Få
gelskyddskommittén har begärt in avverkningsanmälningar inom vårt
verksamhetsområde. Mer information om detta kommer på hemsidan
under ”Fågelskydd” framåt våren.
barrskogsområden är förhållandevis fåtaliga
är jag övertygad om att många av er har ett skogsområde någonstans som
ni besöker då och då. Kanske det finns en liten pärla någonstans därute i
granåkern där man kan stöta på någon
av skogsmesarna. Eller kanske tjäder,
järpe, pärluggla eller någon annan av
barrskogens fåglar. Och glöm inte att
rapportera. Just din rapport kan vara
betydelsefull för att skydda dessa små
pärlor.
Bild: SJÄLVPORTRÄTT
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Bild: PÄR LYDMARK

Vinterfåglar inpå
knuten 2013
BORDSPLACERING Den sista
helgen i januari var det åter
dags att räkna inmatade vinterfåglar. SOFs sammanställning är inte klar än eftersom
en del rapporter kommer in
via post, men tittar vi enbart
på den elektroniska rapporteringen (står för över 80 %)
ser vi att talgoxe med god
marginal blev årets mesta
fågelbordsgäst med i dagsläget 122 074 exemplar. Andra- och tredjeplatsen gick
till pilfink och blåmes. Stjärtmesarna på omslaget blev
tre av sammanlagt 11 729
stjärtmesar som rapporterats, och större hackspetten
ovan en av 12 690. Från Göteborgs rapportområde
kom det in rapporter från
566 fågelbord. Inte illa!

# PÄR LYDMARK

UPPROP

KORP
INVENTERING
Under våren inventerar vi
häckande korpar i rapportområdet samt Kungsbacka
kommun. De kan redan nu
ses vid häckplatserna (äggläggning i februari–mars,
ungarna blir flygga i maj).
Känner du till någon häckningsplats? Hör av dig med
en beskrivning av platsen
och eventuell historik. Eller
hjälp oss att leta fram nya!
Kontakta Tommy Järås på
birdcenter@swipnet.se eller
0303-16501.
INVENTERINGSKOMMITTÉN
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En välbesökt plats under dagen: Syrhåladammen i Torslandaviken på spaning efter skogssnäppa. Men snäppan
var svårflörtad och sågs bara av ett lag. Här möts tävlingens etta och tvåa på lokalen, närmast i bild Johan Svedholm i andraplacerade Ambivalensens vänner och i bakgrunden segrande Magnus Unger och Freddy Persson i
laget Alla heter Glenn i Göteborg. Till höger ses Uno Unger sedvanligt leda artgenomgången på Ekliden.

Rekorddeltagande i Januarijakten
PIZZABUFFÉ Lördagen den 26 ja
nuari gick klassikern Januari
jakten åter av stapeln. Tydli
gen var skådarsuget stort då
hela nio lag (totalt 27 perso
ner) ställde upp vilket var re
kord. Ambitionen och sömnbe
hovet varierade som vanligt
och de mest hugade lagen star
tade redan vid 03 för att hinna
säkra så många arter som möj
ligt innan gryningen. För ett av
lagen tog jakten tyvärr slut re
dan innan denna gryning, då
deras bil valde att inte respek
tera att en liten skogsväg
svängde kraftigt. Ett totalför
stört framhjul satte effektivt
stopp för en fortsättning. Med
lemmarna klarade sig dock
helskinnade och hann i alla
fall, som enda lag, få in dvärg
beckasin.
Vädret bjöd på en inte allt
för behaglig upplevelse. Det
var förvisso bara några grader
kallt men en stadigt ökande
sydvind, som passerade en bra
bit över 10 m/s, gjorde köld
effekten på vissa lokaler gan
ska smärtsam. Kanske var det
just vädret som mest bidrog till
att mängden fåglar som sågs i
markerna den här dagen inte
var jätteimponerande? Totalt
sågs 90 arter av deltagare i

jakten (95 totalt rapporterade
Segrande ur striden gick dock
på Artportalen under dagen).
samma duo som i fjol, i år un
En ganska medioker siffra om
der namnet Alla heter Glenn i
än inte rekordlåg.
Göteborg. Grattis säger vi till
Efter en tuff dag med många
Magnus ”Glenn” Unger och
timmar i fält och många körda
Freddy ”Glenn” Persson som
mil ramlade så lagen in på
samlade ihop 74 jaktkryss den
Ekliden, där Anette och Uno
na karga januaridag!
Unger i sedvanlig ordning ord
Inga spektakulära observa
nat med pizzabuffé. Som alltid, tioner gjordes i år. Den hetaste
extremt uppskattat av trötta
arten i området, skogssnäppan
och hungriga del
i Syrhåladammen, be
tagare. Sedan följ
hagade dessutom en
de förstås en lika
dast visa upp sig för
sedvanlig som
ett av lagen.
uppskattad art
Årets jakt går inte
genomgång med
till historien som den
Uno. Under stor
Under stor artrikaste eller mest
spänning och viss
spännande men var
spänning
förvirring betades
som vanligt en lyckad
arterna av i syste
tillställning. Vi är nog
och viss
matisk ordning. I
många som redan ser
förvirring
paritet med total
fram emot nästa jakt.
antalet blev inte
Men först har vi ännu
betades
heller de bästa la
ett härligt skådarår
arterna av framför oss med fler
gens artsiffror av
den spektakulä
tävlingsmöjligheter
rare typen. Tredjeplatsen kräv
– närmast i Kvadratjakten
de endast 60 arter och kneps
(som återuppstår i början av
i år av Uno x due (Anders
maj och september efter ett års
Johansson, Joakim Werners
paus) och Cykeljakten (som
son och Martin Hammar). På
också återuppstår i början av
andra plats kom Ambivalensens
juni efter sju år i dvala). Mer
vänner (Pärlyd van kel Mod
information kommer på Face
mark och Johan Tingenell R.
book/GBG 300 och i forumet.
Svedholm) med 68 pinnar.
# OLA BÄCKMAN

”

Vill du läsa mer om de förgiftade falkarna i Kristianstad? Tidskriften Filter har gjort en djupdykning i
fallet och ägnar hela 22 sidor av sitt senaste nummer åt falkarna i artikeln ”Skånska mord”.

Gasklockan – ett monument
över historiens vingslag
GASLARM År 1887 beslutade
Den har blivit utnämnd till en
Göteborgs stadsfullmäktige om av Göteborgs fulaste byggna
ett nytt gasverk till det hisnan
der, och 2009 omskrevs den
de priset av 10,7 miljoner riks
som ett av västvärldens fulaste
daler. Platsen var Gullbergs
landmärken i tidningen GT.
vass, och än idag står det en
Trots detta ingår den i Göte
gasklocka just här. Men kanske borgs stads bevaringsprogram
inte så länge till.
och har i många år
Gasklockan hörde
legat oss fågelskå
till gasverket där
dare varmt om
man producerade
hjärtat tack vare
stadsgas genom
pilgrimsfalkarna.
att bränna sten
1965 hade den
kol. Verksam
svenska pilgrims
I Göteborg
heten gav också
står stadens falkspopulationen,
cirka 250 000 ton
som i början av se
tjära och koks,
klet bestod av över
enda häckoch marken är
1 000 par, decime
plats för
fortfarande starkt
rats till 35. I Göte
förorenad.
pilgrimsfalk borg kunde man
I mitten på
dock njuta av ”ho
nu under
1900-talet upp
nan” som varje
hörde produktio
vinter återkom till
rivningshot
nen av koks och
gasklockan (se
tjära, då stadsgas
bild). 1976 häcka
istället kunde tillverkas av lätt de endast ett par i hela södra
bensin i spaltgasverk. 1993
Sverige och detta år överlevde
gick man över till naturgas,
inte en enda unge. Elva år se
och sedan dess har gasklockan
nare (1987) drogs Projekt pil
stått tyst och tom – men aldrig
grimsfalk igång, med avels
slutat beröra stadens invånare.
verksamhet på Fågelcentralen.

”

Hökugglor i
parti och minut
INVASION Fredagsmorgon på
Brudarebacken. Lite smått och
gott drar förbi, bofinkar, bergfinkar, ett par sävsparvar, några trastar och en massa kajor. Inget stort
drag idag. Färdigfikat. Och då
övergår man ju till att bara stå
och prata. Se på utsikten. Och så
plötsligt sitter den där i gran
toppen precis nedanför oss –
hökugglan! Det känns så helt
osannolikt att utan förvarning,
helt plötsligt stå och stirra tillbaka på en hökuggla, mitt i förmiddagens avslagenhet. Och
med ögon i nacken och allt.
Vi blev smått i extas, Jan-Åke
Noresson, Leif Andersson, Martin
Johansson och jag. Den enda
som tog det hela med bibehållet

lugn var Martins lilla dotter. Jag
är inte säker på att hennes minne
av dagen blev lika stort. Efter 20
minuter lyfte ugglan och seglade
ner mot Skatås och så var den
borta. Till stor glädje hittades den
igen lite senare på dagen. Det
blev Göteborgskryss för åtskilliga
skådare.
Det har inte duggat tätt med
hökugglor i Göteborgs rapportområde. Senast var det 2006. Då
uppehöll sig en hökuggla i Härryda under en veckas tid. Dessförinnan finns en observation vid
Oxsjön i Askim 2004. Det är allt.
Betydligt oftare har det rapporterats från Bohuslän och Halland. Inte varje år, men ändå regelbundet. Fast i år är det
verkligen hökuggleår över hela
landet. Ett tiotal rapporter bara
från Bohuslän, flera från Halland.

1965

p

Vintern 2012/2013

2013

Bilder: RUDI JELINEK

Samma klocka, samma fotograf, samma art, bara 48 års skillnad. Men nu
klämtar klockan för gasklockan, och därmed falkarnas häckplats.

Efter många års enträget ar
bete vändes trenden och miljö
gifterna totalförbjöds. Nu har
vi återigen en livskraftig stam
av arten med cirka 100 par i
södra Sverige, och ett av dessa
häckade alltså på gasklockan
2012. I maj kläcktes två ungar
och båda blev flygga.
Samtidigt har nya orosmoln
dykt upp. Under 2012 förgifta
des ett falkpar i Kristianstad
med ett mycket starkt gift (car
bofuran), och nu står Göte
borgs enda häckplats för pil
grimsfalk under rivningshot.
Troligtvis kommer rivningsar
betet påbörjas redan till som
maren 2013. Gasklockan är för
Bland annat dök det upp en i
Älvsåker, lite senare satt en hökuggla i en enbuske på drumlinen
i Sandsjöbacka. Under nästan två
veckor höll en hökuggla till på
norra Björkö, spejande efter
skogs- och åkersork i lövdungar
nära Bovik. Stundtals omöjlig att
hitta, andra dagar fullt synlig och
alldeles orädd. Även i Änggårdsbergen sågs en hökuggla jaga.
Ytterligare en hittades vid Chalmers, svårt medtagen. Den omhändertogs, men klarade sig inte.

dyr att renovera och ingen vill
ta den kostnaden, men för
hoppningsvis hinner vi se en
ny kull pilgrimsfalkar komma
på vingarna innan byggnaden
drar sin sista suck. ”Underbart
är kort” brukar man ju säga,
och vikten av att aldrig sluta
arbeta med fågelskydd kan
inte nog poängteras. Man har
inte bestigit berget förrän man
nått toppen, och sen skall man
försöka stanna kvar där.
Vart tar falkarna vägen
2014? Vad kommer det bli för
kompensationsåtgärd? Vi går
en spännande framtid till mö
tes!
# BJÖRN DELLMING
Senare dök det upp en på ett
hygge i Landvetter i januari.
Massiv invasion av ugglor i
södra Sverige brukar bero på
lyckad häckning i norr. När så tillgången på smågnagare börjar
tryta får en del söka sig söderut
– till nya jaktmarker. En av de
största hökuggleinvasionerna
någonsin inföll hösten 1983. Nästa vår upptäcktes flera häckande
hökugglor i södra och mellersta
Sverige.
På Västkusten har det varit ett
makalöst uggleår. Tänk på alla
sparvugglorna förra vintern och
lappugglan vid Ugglemossen i
Delsjöområdet i april, hornugglorna på Hönö kyrkogård och
berguven på oljecisternen i Torsviken. Då hoppas vi väl på en fjälluggla innan vintern är över …?

# BRITTA SVENSSON
Bild: JAN-ÅKE NORESSON
Fåglar på Västkusten 4/2012–1/2013
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Fågelnyheter från västkusten

Isabella för första
gången i Bohuslän
FÖRSTAFYND Senhösten är ju
traditionellt en bra period
för att leta efter rara skvättor
i vårt avlånga land, och 2012
var inget undantag trots att
det inte var någon exceptionellt bra skvätthöst. Nunnestenskvätta och isabella
stenskvätta noterades i alla
fall i landet under hösten
och en av dessa, en ung
hona isabellastenskvätta
(Oentanthe isabellina), dök
upp vid en lantgård vid Torgonö i norra Bohuslän!
Fågeln upptäcktes den
4 november av värmlandsskådaren Jörgen Persson
och kunde därefter ses under mycket bra betingelser
till och med 8 november.
Mot slutet av perioden genomled skvättan ett antal
hårda frostnätter och under
sista obsdagen var den påtagligt hängig. Arten återfinns vanligtvis från östra
Balkanområdet, Turkiet och
vidare österut från svarta
havsområdet. Fyndet var
Sveriges 17:e i ordningen
och det första för Bohuslän
som numera har 363 arter
på sin lista (där Hönö, Ramsvikslandet och Torslandaviken är de artrikaste lokalerna enligt Artportalen).

# BJÖRN DELLMING

p

Bild: HANS FALKLIND

Första fyndet av isabella
stenskvätta i Bohuslän gjordes i början av november!
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På tal om årskrysstävlingar: Du har väl inte missat filmen ”Den stora jakten” som är baserad på
Mark Obmasciks bok med samma namn från 2005? Den kom ut på DVD/Blueray nu under
vintern och har tagits emot väl i skådarleden, vilket kanske inte var helt givet. Filmen handlar
om en årskrysstävling i USA med Jack Black, Steve Martin och Owen Wilson i huvudrollerna.

Elegant seger i
jubileumsjakt
DEN STORA JAKTEN Samtidigt som
GOF fyllde 60 år fyllde Göte
borgsjakten tio. Årstävlingen i
Göteborgs rapportområde ar
rangerades första gången 2002
med syfte att öka skådaraktivi
teten i Göteborg. Kvadrat- och
Januarijakten har hållits varje
år sedan dess, men årstävling
en har bara genomförts 2002,
2005 och nu 2012 under nam
net Jubileumsjakten. Tävling
en lockade 59 deltagare, och
till slut stod Martin Oomen
som vinnare. Segern firades på
en välbesökt skådarpub som
nästan fyllde hela Gyllene Prag
en kväll i januari. Vi ringde
upp Martin för en intervju.
Grattis till jubileumssegern!
– Tack!
Satsade du på seger eller skådade du bara mycket?
– Man får nog säga att jag
satsade. Jag var ju tillfälligt
utflyttad från Göteborg 2002
och 2005, så jag har aldrig
kunnat vara med tidigare. Vis
serligen skådar jag alltid myc
ket i Göteborg nu när jag bor
här igen, men hade det inte va
rit för jakten hade jag nog skå
dat lite annorlunda.
Ok, så du hade alltså en strategi. Hur såg den ut?
– Strategi vet jag inte, men
jag satsade till exempel mycket
på södra skärgården med sam
manlagt 22 besök på Vrångö
och Galterö. Det hade jag nog
inte gjort utan jakten. Av sam
ma anledning blev det 31 be
sök på Hönö och 41 på Backen.
41 besök på Brudarebacken?
Det var inte dåligt!
– He he, nej. Det berodde
mycket på att det var en sån
dålig sträckhöst. Man gick lik
som och väntade på gässen och
ortolanen dag efter dag, men
de kom aldrig så det var bara
att åka dit igen. Och igen ...
Och hur gick det med gässen
och ortolanen då?
– Det gick inte alls. Jag dub
belkollade varenda gåsflock
som ropades ut, även om nå

p

Bilder: MARIA DILLSTRÖM, OLA BÄCKMAN, DAVID KLINGBERG

Martin Oomen under Jubileumsjakten 2012. Småbilder, uppifrån och ner:
[1] Hönö den 4 januari, årets enda klykstjärtade stormsvala sågs. [2] En
skål för årets tyngsta balkongobs efter att ha sett gåsgamen glida in över
Göteborg hemifrån. [3] Björkö efter jubileumskryss på hökuggla. Stora
bilden: En av 41 dagar på Brudarebacken, här i kall nordvind i december.

gon sa ”det är tio grågäss”
granskade jag varje individ,
hela hösten. Men inte en enda
bläsgås, det är helt otroligt.
Ortolan blev det ingen heller.
Och ingen större korsnäbb, fast
det hade jag säkert egentligen.
Jag hade många översträck
ande och en del lät ju bra, men
jag ville ha en sittande för att
känna mig säker. Och det blev
det aldrig. Och ingen blåhake.
Illa. Men vi skyller på vädret!
– Ja det är en stor förklaring
till att min vinstsumma blev så
låg som 232 arter. Hösten var
bedrövlig, sydvind och regn,
knappt något rov- eller småfå
gelsträck. Eller havsfågel för
den delen: 31 besök på Hönö
och inte en svartnäbbad islom!
Inte klokt. Men du vann ju
ändå, så du måste vara nöjd?
– Ja, speciellt eftersom jag
var utanför området i sex veck
or (varav en i maj och hela
juli), jobbade heltid och ändå
hann skåda flera dagar/vecka.
När fick du segervittring?
– Ganska sent. Tina (Widén)
låg ju hack i häl hela tiden. Jag
var riktigt orolig i september,
hon saknade många lätta som
lärkfalk och lappsparv och
kunde gått om när som helst. I
november kändes det tryggare.

Några obsar som grämer dig?
– Jag såg en 99 %-ig gulnäb
bad lira helt ensam på Hönö,
men ville inte larma eftersom
jag var helt själv. Ringde Uno
på Nidingen men han kunde
inte hitta den. Sen sågs den
dan efter i Falkenberg, så det
var ju en. Det stör mig. Och en
morgon hörde jag ett lock som
antingen var större piplärka
eller gråsparv på Backen. Ty
värr han jag inte leta klart för
Uno ringde och hade en större
pip på Hönö. Jag drog dit men
missade den, och senare hade
andra skådare en större pip på
Backen. Det stör mig när jag
nästan hade upptäckt den.
Till sist: årets höjdpunkt?
– Ja det blev ju en del goa
upptäckter: snösiska, vassång
are, höksångare. Men goast var
stäpphöken, jag vred mig om
och såg den komma glidande
rakt över oss och skrek till Ro
ger (Eskilsson). Sen blev det
kramkalas på kajen, det såg la
inte klokt ut, he he. Gåsgamen
har jag lite svårt att glädjas
över eftersom jag inte kunde
spika den själv som säker först,
så det var inte årets grej.
Då är vi nöjda, tack och grattis!
– Tack!
# PÄR LYDMARK

Vintern 2012/2013

Stor tur gav större
turturduva i Kålltorp
TUR OCH TUR Söndagen den 3
februari fotograferade Fredrik
Spak en turturduva i Kålltorp,
vilket i sig var en stor sensa
tion. Det rådde dock tvivel om
huruvida det var en vanlig el
ler större turturduva, och bil
derna höll för låg kvalitet för
att avgöra saken.

Många skådare letade i
området de kommande da
garna utan resultat, men pre
cis när de flesta börjat ge upp
hoppet hittade Roger Eskils
son fågeln igen på onsdagen
den 6 februari. Folk ström

#
Kallelse till
GOFs årsmöte
Årsmötet äger rum på
Naturhistoriska museet söndagen den 7 april kl 18.30.
Motioner ska vara styrelsen
tillhanda senast den 4 mars.
Som vanligt kommer årsmötet att avslutas med ett föredrag och fikastund.
STYRELSEN

UPPROP

VAD HÄNDER MED
KNÖLSVANEN?
Jag har vid flera tillfällen
diskuterat häckningsframgången eller snarare bristen på denna
hos knölsvan i Torslandaviken med Magnus Persson. När jag såg
ett brev i senaste numret av
Vår Fågelvärld blev frågan än
mer aktuell. Jag tog därför kontakt med Stellan F Hamrin som
beskrev en lokal på Smålandskusten där 21 ungar försvann på
två veckor 2012 utan att han
fann någon förklaring. Vi kom
fram till att hålla kontakten. Då
han är limnolog skulle han dels
se på häckframgången dels på
förändrade näringsvävar i sitt
område. Vi diskuterade också
om det fanns några gemensamma nämnare. Därefter ringde jag
Magnus. Vi diskuterade om det
är möjligt att ta reda på vad som

händer. Vi vill skapa en grupp
som håller koll på vart svankullarna tar vägen efter kläckning.
År 2012 såg jag inte en enda
ungfågel, eller rättare sagt
inte en brun svan. Magnus
räknade till 35 pull 27
maj och 3 juni på cirka
30 par. Det finns dock de
så kallade polska svanarna där ungarna direkt får vit
fjäderdräkt. Jag såg 2008 en sådan kull i Arendal där två ungar
hade vit dräkt och två brun.
Därför söker vi nu inventerare
för att försöka ta reda på vart
svanungarna tar vägen. Uppgifterna är att kartlägga antalet
bon och om möjligt antal ägg
per bo, besöka Rågskär där det
finns en svankoloni (vilket är
mycket märkligt då arten är
känd som starkt revirhävdande)
samt att försöka att se vad som
händer med ungarna efter
kläckning då vi tror att det är i
pullistadiet som det stora svinnet är.

Uggleholk online
ONLINEHOLK Minns ni Fabian
som vi skrev om i nr 2/2012?
Han som med hjälp av sina
föräldrar byggde en uggleholk i Mölnlycke med inbyggd webkamera och fick
en uggla i holken? Nu är holken uppgraderad till onlineholk så att man kan följa den
live på www.frosterud.se. Nu
återstår det bara att se om
ugglan behagar flytta in i år
igen. Vi håller tummarna!

# PÄR LYDMARK
Bild: PÄR LYDMARK

made snabbt till efter larm via
både det nya sms-systemet och
BMS, och det kunde efter en
stunds granskande av karaktä
rer konstateras att det rörde
sig om Göteborgstraktens an
dra fynd av större turturduva.
Bland de glada besökarna
fanns bland andra Freddy Pers
son som i och med duvan fick
sitt 300:e Sverigekryss, och
Markus Lagerqvist som med
hjälp av samma fågel blev den
sjunde personen att passera
den magiska 300-gränsen i Gö
teborgs rapportområde. Hur
länge fågeln kommer stanna är
när detta skrivs oklart, efter
som FpV gick till tryck ett par
dagar efter återupptäckten,

men tittar
man på tidi
gare fynd i
landet är det
inte omöjligt
att den kan
tänkas stanna
någon månad
eller två.
Tidigare
finns bara
Bild: FREDDY PERSSON
p
ett fynd i
Återupptäckt: Större turturduva i Kålltorp, 6 februari.
Göteborgs
rapportområde, från Gråberget Originalbilderna skickades ef
ter från Rudi (eftersom den
i Majorna den 24 mars–7 april
tryckta bilden var för liten och
1973. Fågeln bestämdes dock
otydlig), och med hjälp av
till vanlig turturduva i sam
dessa kunde fågeln ombestäm
band med fyndet, och publice
mas till landets femte fynd av
rades så tillsammans med en
större turturduva, mer än tio
bild tagen av Rudi Jelinek i
år efter själva observationen.
Vår Fågelvärld. I samband
Upprinnelsen till årets fynd
med att raritetskommittén
var ju på sätt och vis lite lika
(Rk) bildades i mitten av 80dan, men den här gången gick
talet råkade dock en av leda
det alltså på fyra dagar.
möterna fastna med blicken på
# PÄR LYDMARK
bilden och började ana oråd.

Det skulle därför vara av stort
intresse att få med fler fågelskådare på dessa aktiviteter för att
försöka klarlägga vart ungarna
tar vägen. Du som har en annan
lokal med häckande knölsvan,
till exempel en insjölokal som
kan användas som referenslokal,
är också välkommen att hjälpa
till.
Jag skall prata med Göteborgs universitet och se om de
är intresserade av att undersöka
om de svanar som häckar på
Rågskär är släkt på mödernet, då
honorna väljer boplats. Eventuellt skulle det minska konflikten
mellan individerna om de är
släkt?
Anmäl ditt intresse
till mig eller Magnus:
Dan Lundberg
Karl Johansgatan 63, 414 55 Gbg
0703-78 24 71
Dan.Lundberg@portgot.se
Magnus Persson
0736-84 05 84
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Nyheter
från
Fågelskyddskommittén
FpV
FÅGELNYHETER
FRÅN VÄSTKUSTEN
Nyheter
från
Fågelskyddskommittén
Vindkraftverk vid
Store mosse/Igla
sjön i Kungsbacka
ÖVERKLAGAN GOF överklagar beslut 551-7347-11 angående beslut om uppförande av åtta vindkraftverk
vid Store mosse/Iglasjön i
Kungsbacka kommun. Vi
anser att uppförandet av
vindkraftsparken står i strid
med 4§ i artskyddsförordningen (2007:845) och bör
prövas i förhållande till denna förordning. Dispens från
artskyddsförordningen kan
ges ”om dispensen inte försvårar upprätthållandet av
en gynnsam bevarandestatus hos artens bestånd i dess
naturliga utbredningsområde”. GOF anser att vindkraftsparken riskerar att försvåra upprätthållandet av
gynnsam bevarandestatus
hos nattskärran i området.
GOF stödjer sina påståenden genom det faktum att
rekommenderade avstånd
för arten är satt till 1–2,5 km
(Fåglarna, däggdjuren och
vindkraftverken, rapport
2009:70). Vindkraftverken
såsom de föreslås placeras
kommer att finnas mitt i
häckningsområdet för nattskärra. Därmed riskerar artens fortplantningsområden
och viloplatser att förstöras
(Artskyddsförordningen 4§ 4).
I väntan på studier av vindkraftens påverkan på nattskärran och nya rekommendationer bör inga tillstånd
ges där större koncentrationer eller tätheter av spelande och häckande nattskärror
förekommer.
Nattskärran är en rödlistad art (NT) och förekommer
inom området med en ovanligt hög täthet. Enligt ”Fåglarna i Sverige, antal och
förekomst ; Sveriges Ornitologiska Förening” förekommer nattskärran i optimalbiotop med tätheter mellan
2–5 par/km2. uuu
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Bild: CHRISTER JOHANSSON

p

En ny typ av stolpholkar inspirerade av en gård i Sörmland användes i starholksprojektet i Ale kommun.

Starholkar i odlingslandskapet
– ett LONA-projekt i Ale kommun
HOLKPROJEKT Lokala natur
vårdssatsningar, förkortat
LONA, finansieras av Länssty
relsen och är ett samprojekt
mellan myndighet, kommun
och den ideella naturvården.
Syftet med LONA-projektet
”Starholkar i odlingslandska
pet” är att öka antalet boplat
ser åt hålhäckande fåglar i
jordbrukslandskapet. Detta ge
nom uppsättning av fågelhol
kar som tillverkats av Fågel
centralen men även genom
information till markägare och
lantbrukare om hålhäckande
arters biotopkrav och vikten
av att spara gamla och döda
träd i landskapet, vilka idag
har blivit en bristvara i det
moderna jordbrukslandskapet.
Målarten är stare men projek
tet är även tänkt att gynna grå
sparv, pilfink och göktyta.

Områdena som valdes ut lig
ger vid Göta älv vid Båstorp
samt Hajs sjö och Lilla Alvhem
i Ale kommun. Lämpliga bo
träd saknas nästan helt och
området är därför idealiskt för
ett holkprojekt. Det finns en
del träd längs älven men inga
gamla eller döda med lämpliga
bohål. Jag har inventerat om
rådet under flera år och det
hyser en del kvalitéer trots att
det är hårt exploaterat av jord
bruket. Kändast kanske Hajs
sjö är med bland annat brun
kärrhök, sydlig gulärla, gräs
hoppsångare och vaktel under
goda år. Storspov har mellan
2007 och 2011 setts vid två
tillfällen under häckningstid.
Längs älven är det gott om
sångare och ibland även törn
skata och rosenfink. På åker
markerna häckar flera par tofs

vipa.
Två av gårdarna i området
har tidigare varit med i SOFs
nationella projekt för att gyn
na fåglar i jordbrukslandska
pet. Därför var det lätt att
snabbt dra igång ett följdpro
jekt eftersom kontakterna re
dan var etablerade i området. I
dagsläget är tre gårdar med i
LONA-projektet samt några
privata markägare. Driften va
rierar från mjölkkor till häst
gård och ren spannmålsodling.
Under vintern besökte jag
markägarna och informerade
om projektet och under vår
vintern påbörjades uppsätt
ning av holkar. Cirka 90 hol
kar sattes upp varav några
särskilt för göktyta. Ytterligare
tio skall sättas upp under vin
tern 2012–2013 runt Kattle
berg. Tanken var att de u u u

vintern 2012/2013

Stora naturvärden hotas vid
bygge av Onsalaväg, 940 Rösan-Forsbäck
YTTRANDE Med anledning av
förslaget till arbetsplan för väg
940 i Onsala, Kungsbacka
kommun har GOF lämnat syn
punkter till Trafikverket. Vi
tycker det är viktigt att det
kommer till allmänhetens kän
nedom vilka mycket höga na
turvärden som kommer att gå
förlorade med den planerade
nya vägsträckningen.
Bland annat gäller det åt
skilliga lövsumpskogar, ädel
lövskogar och ett flertal ovan
liga arter som kommer att

påverkas mycket negativt av
vägen. Dessutom strider vägen
mot flera EU-direktiv, bland
annat habitatdirektivet som
avser att skydda dessa arter
och livsmiljöer.
Vägen strider även mot flera
av Kungsbackas miljömål där
det står att: ”Vid planering och
exploatering skall våtmarker
inte påverkas negativt.” Det
står även att ”Skogar med
höga naturvärden skall värnas.
Skogsmiljöer med särskilt be
varandevärde är ädellövskogar

och lövsumpskogar”.
Vi ifrågasätter också nyttan
med denna nya sträckning om
målet är att kraftigt minska
biltrafiken längs med nuvaran
de vägsträckning under “rus
ningstid”. Många av de som
idag trafikerar vägen bor längs
den nuvarande sträckningen
och kommer troligtvis även se
nare utnyttja denna.”
Hela yttrandet och en press
release med ovanstående text
finns på www.gof.nu > Fågelskydd > Yttranden. #

redan skulle vara uppe
men uppsättningen försenades
då Trafikverket arbetade med
nya E45:an vilket gjorde det
svårt att nå delområdet. Det
kan även nämnas att Trafikver
ket anlägger några dammar
nära älven vid Båstorp som en
kompensationsåtgärd. Dessa
dammar skulle kunna gynna
staren ytterligare och en hel
del holkar har satts upp i kom
pensationsområdet. När nu
nya E45:an och dubbelspåret
är klara kommer även betet
släppas på igen åtminstone
runt Hajs sjö. Möjligen måste
några holkar omplaceras eller
ersättas beroende på vad som
händer i området.
Holkarna sattes upp på la
dugårdsbyggnader, i trädridå
er mot betesmark, på telefon
stolpar och i de få solitärträd
som fanns. Speciellt för detta
holkprojekt testade vi även att
sätta upp åtta stolpholkar (se
bild) inspirerade av den metod
som använts på en gård i
Sörmland med gott resultat.
Stolpholkarna sattes upp i ett
konventionellt odlat åkerland
skap i anslutning till dike eller
brunn för att inte störa plöj
ning med mera. Höjden på

stolpholkarna blev ungefär 1,5
meter ovanför marken. Detta
kan tyckas vara något lågt men
det var den mest praktiska höj
den att arbeta med då stolpar
na slogs ner med slägga. Först
slog vi ner stolpskor i jorden
som vi sedan skruvade fast
stolpen i. Holken var då redan
fastspikad på stolpen. En till
två holkar sattes upp på varje
stolpe. Pilfink har visat sig
kunna häcka tätt på stolphol
kar och även stare och pilfink i
varsin holk på samma stolpe.
Bäst är då att ha en särskild
holk för pilfink.
Totalt påbörjades häckning
av stare i 42 % av alla holkar
men slutfördes enbart i 21 %
vilket ändå får ses som ett gott
resultat då det var första året.
Ofta tar det något år innan sta
rarna ”hittar tillbaka” om de
varit borta länge från ett om
råde, vilket i så fall borde visa
sig nästa år. Även talgoxe gyn
nades. De häckade i 9 % av
holkarna. Getingbo påträffades
i så många som nio holkar.
I stolpholkarna blev det
häckning med flygga ungar i
fyra stycken. I de övriga fyra
hade bobygge påbörjats men
senare avbrutits. Kullstorleken

låg mellan fyra och fem ungar
i de fyra stolpholkarna. Detta
var mycket kul då jag inte
hade förväntat mig att de skul
le välja dessa utsatta boplatser
på så låg höjd. Slutligen kan
jag nämna att responsen från
lantbrukarna blev mycket po
sitiv och jag fick höra att det
var första gången på flera år
som stare återigen häckade
runt gårdarna vid Båstorp.
# MAGNUS LUNDSTRÖM

uuu

FÅGELSKYDDSKOMMITTÉN BESTÅR AV:
Christer Johansson, Morgan Johansson, Markus Lagerqvist och Magnus Lundström.
Är du intresserad av att vara med? Se kontaktuppgifter på bakpärmens insida.

uuu Fågelstudien gjord av
Rio kultur visar att området
är en optimalbiotop med
drygt 4 spelande hannar/
km2. Området vid Store Mosse/Iglasjön torde därför visa
på en större så kallad metapopulation av nattskärror
som förser ett större geografiskt område, randpopulation med nya individer och
är därför viktigt i ett större
regionalt sammanhang. I
det sammanhanget torde en
negativ påverkan av populationen kunna riskera en
gynnsam bevarandestatus
för arten.
Vinner inte GOF gehör för
sin överklagan vill föreningen även att följande tillägg
till villkor 10 skall införas:
”Uppkommer det minskningar i numerären av spelande/
häckande nattskärror, vid de
inventeringar som skall genomföras år 1, 2 år och 5 år
efter det att vindkraftsverken
tagits i drift skall dessa kunna
tas ur drift under nattskärrans
vistelsetid i landet dvs 1 maj
till 15 september.” #

Fågelskyddskommittén söker
personer till nätverk
Fågelskyddskommittén arbetar
med att skydda områden som
är värdefulla för hotade fågelarter. Kommittén bevakar planer
inom kommunerna Göteborg,
Mölndal, Härryda, Kungsbacka,
Öckerö och Partille där exploatering kan missgynna fåglarna
och deras lokaler. Vi i Fågelskyddskommittén söker nu
personer inom alla de kommuner vi är verksamma i som vill
vara med i ett nätverk och hjälpa till med frågor som rör fågel-

skydd, som till exempel att ge
tips på områden som bör skyddas eller åtgärder som hotar
fågellivet.
Våra kommunansvariga personer är som följer. Göteborg:
Magnus Lundström, Jenny
Wendel. Härryda: Christer Johansson. Kungsbacka: Morgan
Johansson, Christer Johansson.
Mölndal: Morgan Johansson.
Partille: Lars Gerre. Öckerö:
Stina Thelander.

Vill du bidra med din kunskap?
Hör av dig till fsk@gof.nu!
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HAMN- OCH
SJÖFÅGELINVENTERINGEN
2012

Förra vintern inleddes en hamn- och sjöfågelinventering som ska återkomma år efter år. 2013 är precis utförd. Så här blev resultatet 2012.
TEXT: MARTIN OOMEN & KRISTOFFER NILSSON
INVENTERINGSKOMMITTÉN

U

NDER VÅREN 2011 föddes idén att
genomföra en hamn- och sjöfågel
inventering i inventeringskom
mittén. Historiskt har det gjorts en hel
del hamn- och sjöfågelinventeringar och
så sent som i slutet av 1990-talet kunde
man läsa om dessa i Fåglar på Västkus
ten. Det har gjorts hamninventeringar i
Göteborg även under 2000-talet, men
resultatet från dessa är inte publicerade.
Huvudsyftet med inventeringen var att
kartlägga övervintrande arter, främst
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sjöfåglar, och en gedigen plan om hur
man skulle få den bästa täckningen sat
tes ihop. En rad lokala skådare kontak
tades och det förekom även upprop på
internet. Ett annat syfte var att skapa en
medlemsaktivitet inom föreningen. GOF
är ju en väldigt aktiv förening med ett
stort utbud av föreningsträffar på Ekli
den, ett gediget exkursionsprogram och
en rad andra saker, men inte sedan
atlasinventeringen har föreningen ge
nomfört en omfattande inventering.

Fördelen med att fokusera på en
hamn- och sjöfågelinventering var ock
så bra med tanke på att vi på sikt rela
tivt enkelt kan hitta jämförelsematerial
i historien, även om årets inventering
också bör ses som en inledning på något
nytt. Den nya versionen av hamn- och
sjöfågelinventeringen är mer omfattan
de än den föregående och täcker ett
större område.
Att välja en enda inventeringsdag är
inte helt lätt och det skulle visa sig att vi

hamn- och sjöfågel 2012

RESULTAT FRÅN HAMN- OCH SJÖFÅGELINVENTERINGEN 2012
Art

Antal

Maxantal

Maxlokal

Kommentar

Knölsvan

290

95

Billdals skärgård

Flest i skärgårdarna

Sångsvan

145

38

Brännö

Inga i norra skärgården

65

51

Nordre Älvs fjord

110

60

Styrsö

3

2

2 600

430

5

3

Grågås
Kanadagås
Kricka
Gräsand
Stjärtand
Brunand
Vigg
Bergand

3

3

520

273

1

1

1925

750

Alfågel

1

1

Sjöorre

53

43

Svärta

–

Knipa

2 025

305

22

9

Småskrake

510

110

Storskrake

480

48

Smålom

8

Storlom

–

Ejder

Salskrake

Smådopping

16

Skäggdopping

11

Storskarv
Toppskarv

Rivöfjorden

Flest i skärgården

Hyppeln/Rörö
Säveåns mynning
Hakefjorden
Hyppeln
Hönö

Flest i norra skärgården

Rivöfjorden
Gäveskär, Södra skärgården
Vrångö

Flest i skärgården

Billdals skärgård

Torslandaviken isbelagd

Vrångö

Framför allt i ytterskärgården

Kornhalls färjeläge

Inom allt öppet vatten

4

Rivöfjorden

Samtliga i södra skärgården

7

Saltholmen
Samtliga i skärgården

615

98

Hönö

4

4

Rörö
Möndalsån

Rörhöna

1

1

Sothöna

26

10

Skrattmås

Flest i skärgården
Slottskogen isbelagd

Torslandaviken

470

185

Fiskmås

95

70

Gråtrut

1 960

430

245

50

Sillgrissla

6

4

Galterö

Tordmule

14

5

Galterö

Tobisgrissla

13

13

Havstrut

Flest i södra skärgården

Norra skärgården

Fiskebäck

Inga i norra skärgården

Göteborgs hamn
Rörö
Göteborgs hamn

Hönö

Bild: MARTIN OOMEN

valde vinterns allra kallaste dag, den 4
februari då kvicksilvret gick ned mot
12–15 minusgrader. Vintern hade an
nars börjat väldigt milt och under delar
av januari var det åtskilliga plusgrader
och ett väder som mer påminde om sen
höst än vinter. I slutet av januari etable
rade sig dock ett rejält högtryck över
Ryssland och hela Skandinavien gick in
i en kylslagen period. Det hade innebu
rit att flera vattendrag var frusna vilket
påverkade antalet sjöfåglar negativt.
Som exempel kan Slottsskogen nämnas
där det vid denna tid kan ligga tusentals
gräsänder, men under inventeringen
fick vi bara med 270 gräsänder i par
kens dammar. Även stora delar av Vall
graven hade fryst och ute vid kusten
försvårades räknandet av värmedaller
och ibland långa avstånd till fåglarna.

RESULTAT

Som framgår av tabellen ovan så domi
nerade änderna. Gräsand toppade med
2 600 ex följt av knipa (2 025 ex) och
ejder (1 925 ex). Merparten av andfåg
larna räknades i skärgårdsmiljön där
det ännu fanns vissa öppna områden. I
hamnarna dominerade måsfåglarna och
gråtruten blev den vanligaste måsfågeln
med 1 960 ex. Vädret är förstås avgö
rande för resultatet och en spekulation
är att ejdern antagligen skulle ha räk
nats i betydligt större antal om inte vär
medallret (eller snarare kölddallret) va
rit så kraftigt i ytterskärgårdarna.
Storlom och svärta uteblev helt, med
an bergand och alfågel endast noterades
med 1 ex vardera. Hur normala 2012
års siffror var får framtiden utvisa. Vi
återkommer här i FpV i frågan.

FRAMÅTBLICK

Vi hoppas att detta blir en återkomman
de aktivitet som i framtiden ger oss svar
på hur fåglarna använder Göteborgs
trakten som övervintringslokal och vil
ka antal som kommer hit. Sist, men inte
minst, hoppas vi att det upplevs som en
trevlig föreningsaktivitet som kan enga
gera många medlemmar. #
Tack till alla inventerare 2012: Roger Eskils
son, Johan Ennerfelt, Robert Ennerfelt, KarlOlof Johansson, Eva Åkesson, Eva-Maria
Ferm, Gunilla Edvardsson, Stina Thelander,
Jan Krantz, Bert Olsson, Magnus Persson,
Peter Strandvik, Magnus Lundström, Johan
na Andreasson, Ola Bäckman, Mia Wallin,
Daniel Gustavsson, Björn Larsson, Uno Ung
er, Magnus Unger, Johan Svedholm, Stefan
Svanberg, Tommy Järås, Dan Lundberg samt
undertecknade.
Fåglar på Västkusten 4/2012–1/2013
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TYTA

SOM INNEBOENDE
Få vårtecken värmer en holksnickrare så som en nyfiken göktyta.
Peder Kinberg hittade sin första häckande tyta i ett gammalt päronträd – efter 23 år på samma sommarställe vid Bohuskusten. Sedan
dess bygger han lyxholkar, skräddarsydda för den diskreta spetten.

Ä

TEXT OCH BILDER: PEDER KINBERG
PEDER.KINBERG@GMAIL.COM

nda sedan 1972 har jag tillbringat större
delen av somrarna i det lilla samhället
Väjern strax norr om Kungshamn. Med
båt tar man sig lätt ut till de västligaste öarna:
Tryggö, Buskär, Håskär och Hållö är väl de mest
kända bland ornitologer.
Men bara 500 meter öster om samhället skär
Klevekilen in med helt andra arter än de man ser
till havs. På våren går jag ofta dit bland buskar och
träd och njuter av alla sångare, som även häckar
där. Rådjur och älg är vanliga, men också lo och
varg har setts (dock inte av mig).
Under min runda våren 2005 gick jag, som så
många gånger förr, fram till ett bohål i ett gam
malt, kraftigt päronträd, där talgoxe eller rödstjärt
brukar häcka. Försiktigt skrapade jag på stammen,

12
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inget hände. Jag försökte låta som en ekorre. Nä,
ingen häckning där tänkte jag och såg mig om
kring. Plötsligt rasslade det till bakom öronen på
mig så jag höll på att tappa kameran i marken.
DET VAR MIN FÖRSTA göktytehäckning i Väjern under
alla år jag varit här! På insträck från Danmark hör
man den varje vår, men häckning är ovanligt. Det
dröjde sex år, innan den häckade i samma bohål
igen. Även denna gång kunde jag sätta upp mitt
gömsle på bekvämt avstånd och få fina bilder.
Att följa denna art och dess beteende på så nära
håll, gjorde att mitt intresse fördjupades. Ibland
hade jag inte ens med mig kameran. Att se hur
vaksam den är, hur den motar bort större hack
spett, talgoxar och rödstjärten, hur ofta den matar

tyta som inneboende

t

En holk för göktyta
bör ha skrovlig insida.
Då kan ungarna lät
tare klättra ut när
tiden är mogen.
Lämpliga mått är
bräder på 170×22
mm för framstycke,
bakstycke och tak,
120×22 mm för sidor
och botten. En ihålig
trädstam med ungefär dessa mått fun
gerar minst lika bra.

Illustration: LARS SCHÜTT

och hur den reagerar när människor är i närheten,
är häftigt!
VARFÖR ÄR DEN INTE vanligare

här i Bohuslän? Svaret
är förstås bostadsbristen, eller kanske inte bara
den? Endast vid ett tillfälle har jag sett den plocka
myrägg som den levererar var fjärde minut till
ungarna. Dessutom hörs den ytterst sällan när den
gått till häckning. Mycket lätt att förbise med an
dra ord.
För två år sedan satte jag upp tre holkar och fick
glädja mig åt att ha hjälpt talgoxarna få ut två kul
lar. Förra året kom den första tytan + två talgoxar.
(Dessutom häckning i päronträdet.) Nu hade jag
kommit på den geniala idén att sätta för ingångs
hålet till holkarna och inte öppna dem förrän jag
hört den första tytan ropa. Dessutom kom jag på
ett bra sätt att uppmärksamma den på mina nu
tomma holkar: Jag spelade upp lätet helt nära hol
karna, en i taget, så att fågeln upptäckte de alldeles
utmärkta, lediga och med sågspån i botten, mysiga
bostäderna!
I våras satte jag upp tre holkar till med cirka 30
meters mellanrum. Alla vetter ut mot öppen åker
mark i träda. Innan jag hann därifrån, satt den för
sta talgoxen i holken. Nästa dag spelade jag upp

lätet och efter en stund var göktytan på plats. Vid
kontroll en vecka senare hade jag häckning i två av
dessa holkar: Göktyta och talgoxe! Dessutom
skrämde jag ut en tyta ur min först uppsatta holk
200 meter bort, men jag är inte säker på att den
gick till häckning. Den ropade fortfarande efter
midsommar.
MED DESSA RADER HOPPAS jag att fler fågelintresserade
skall inspireras att sätta upp göktyteholkar, så att
arten om möjligt kan bli vanligare på Västkusten.
Ritningen ovan och många andra tips har jag häm
tat ur en artikel i Värmlandsornitologen nr 2/2003
av Lars Schütt (lars-schutt@swipnet.se) som länge
arbetat med göktytan.
Jag har satt mina holkar i brösthöjd, så jag lätt
kan komma åt dem utan stege. Alla vetter mot
öppna marker med berg i dagen med mossa och
ljung, där det finns gott om myror. Holkarna skall
helst vara djupa med spån i botten och ”skrovliga”
på insidan så ungarna kan klättra upp. Tre av mina
holkar är ihåliga stockar som jag sågat i 45 centi
meters längder. Ingångshålen är 40 millimeter. #

”

Jag spelade
upp lätet
nära holkarna så att
göktytan
upptäckte
de lediga
mysiga
bostäderna

LÄS MER om tytholkar!

Se artikel på www.gof.nu under Fågelskydd > Holkar.
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Juvenil duvhök, sittande:
Tydlig längsgående, något
droppformad, streckning på
ljust gulbeige, nästan vit botten. Ovansidans fjädrar har
tydliga ljusa bräm och man ser
även en del vita fjäderbaser.
Notera att fågeln ger ett kraftigt intryck med kraftig näbb
och grova tarser jämfört med
en spenslig sparvhök. Diffus
huvudteckning med något
otydligt ögonbryn jämfört
med adulta duvhökar.
Bild: PATRIK JONASSON

Hökar som bökar

HÖKAR
SOM BÖKAR
– SÅ AVGÖR DU ART OCH ÅLDER
En duvhökshane sveper förbi över skogsbrynet … eller en
sparvhökshona? Att skilja sparvhök från duvhök i flykten
behöver inte vara så svårt, bara man hinner ge akt på de
avgörande karaktärerna. Innan rovan försvunnit.
TEXT: OLA BÄCKMAN

T

OLA.BACKMAN@GOF.NU

anken med den här artikeln är att ge
några tips om hur man skiljer sparv- och
duvhökar i fält, vilket ibland kan vara
nog så klurigt. Framför allt när det gäller flygande
fåglar. Dessutom försöker jag visa på de viktigaste
karaktärerna för att ålders- och könsbestämma
samma arter. Meningen är inte att gå in på alla
smådetaljer i fjäderdräkternas utseende utan jag
vill försöka sammanfatta vad som är bra att spana
in för att effektivt bestämma dessa fåglar i fält.

SPARVHÖK ELLER DUVHÖK?

Ser man en sittande fågel är det i de flesta fall inga
större problem att skilja sparvhök från duvhök.
Storleken är oftast uppenbar och dräktkaraktärer
kan studeras. Kolla även benen. Duvhöken har
ordentligt grova tarser medan sparvhöken istället
har ”strumpstickesmala”. Att artbestämma ytter
ligheterna hos flygande duv- och sparvhökar är
ofta relativt enkelt – en duvhökshona är i samma
storleksklass som en ormvråk medan sparvhöks
hanen är i storlek som en kaja. Det är snarare när
man har att göra med små duvhökshanar och stora
sparvhökshonor som det blir problem. Även om
storlekarna inte överlappar så är skillnaden inte
jättestor vilket lätt skapar osäkerhet vid storleks

bedömningen. I dessa fall är det lämpligare att
fokusera på proportioner och beteende.
Om man ser en flygande fågel på ett avstånd
som inte tillåter säker bedömning av dräktkarak
tärer eller storlek måste man alltså förlita sig till
fågelns proportioner och flyktsätt. I aktiv flykt är
duvhöken mer vägvinnande och kraftfull. Lugna,
långsamma vingslag avlöses av glidmoment då
fågeln normalt inte tappar höjd. Sparvhöken har
betydligt snabbare aktiv flykt som ofta består av
duvsnabba vingslag följt av ett glidmoment då
den ofta dalar en aning för att sedan aktivt ta höjd
igen.
Duvhöken är en tung och bukig rovfågel med
proportionellt längre och spetsigare vingar och
kortare stjärt. Huvudet är proportionellt mindre än
sparvhökens men mer framskjutet på grund av
längre hals. Duvhöken har också en bredare stjärt
bas vilket ger ett bredhöftat intryck.
Något som ofta nämns som en distinkt karaktär
är duvhökens rundade stjärthörn jämfört med
sparvhökens skarpa hörn vilket ger sparvhökens
stjärt ett tvärt avskuret intryck. Detta är dock inte
alltid en bra karaktär då även sparvhökar ofta kan
uppvisa relativt rundade stjärthörn. Sparvhöken
utmärker sig genom sina ganska korta, breda vin
Fåglar på Västkusten 4/2012–1/2013
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gar, slank kropp och en lång stjärt som normalt ser
smal ut vid basen. Se dock upp med att även sparv
hökar kan se lite bredhöftade ut emellanåt, på
grund av ”uppfluffade” fjädrar vid undergumpen.
Sparvhöken har ett proportionellt större huvud
än duvhöken men är mer korthalsad. I kombina
tion med den långa stjärten ger det ofta ett ”T-for
mat” intryck i flykten.
Slutligen bör man även lägga märke till hur an
dra fåglar beter sig i närvaro av hökarna. En duv
hök skapar ofta stora uppflog bland duvor och
kråkfåglar, som ju utgör potentiella byten. De flyr
från höken. En sparvhök däremot, som jagar min
dre byten, blir istället ofta mobbad och bortjagad
av kråkfåglar.

t

Juvenil sparvhök, flygande:
Notera undersidans grova
tvärvattring som bildar
hjärtformade fläckar på den
övre delen av bröstet. Den
grova vattringen på bröst
och vingtäckare ger ett typiskt mörkt intryck. Lägg
också märke till måttligt utskjutande huvud samt smal
höft och lång stjärt. Den här
fågeln visar något rundade
stjärthörn.

Bild: BJÖRN DELLMING

SPARVHÖK
Sparvhökar uppvisar en tydlig könsdimorfism där
honorna är betydligt större än hanarna. Detta är
många gånger tydligt i fält och ofta en bra karaktär
för könsbestämning. Speciellt hos juvenila fåglar
där könsbestämning utifrån fjäderdräktens utse
ende inte är möjlig. Man bör dock ha respekt för
att storleksbedömning av ensamma fåglar utan
jämförelseobjekt kan vara nog så svårt. Vissa får
man helt enkelt lämna därhän. Vid goda betingel
ser går adulta fåglar oftast att könsbestämma med
hjälp av dräktkaraktärer.
JUVENIL DRÄKT (1K HÖST/2K VÅR)

Juvenila sparvhökar är betydligt brunare på ovan
sidan än adulta och fjädrarna uppvisar dessutom
tydligt ljusa, rödbruna bräm. På sittande ungfåglar
ses dessutom ofta vita baser på skapularer och ter
tialer, men det är inte en ålderskaraktär – vita
fläckar ses ofta även hos adulta fåglar.
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Ungfågelns undersida är grovt tvärvattrad och
mer oregelbunden och uppbruten än hos äldre,
speciellt på övre delen av bröstet. Den individuella
variationen är stor – vissa fåglar uppvisar relativt
fin tvärvattring medan andra kan vara väldigt
grovvattrade med stora hjärtformade fläckar på
övre delen av bröstet.
Undersidans färgton varierar också stort – från
ganska tydlig rödbrun anstrykning på vattringen
till mera rent vit med mörk vattring. Hanar tende
rar att oftare ha mer rödbrun och mer uppbruten
hjärtformad bröstteckning men individuella varia
tioner gör detta till en opålitlig karaktär för köns
bestämning. Den grova och uppbrutna teckningen
på undersidan kan ses relativt väl på nära håll hos
flygande fågel men åldersbestämningen blir genast
svårare på lite håll. Huvudet uppvisar streckad
hjässa och kind samt ett tydligt vitt ögonbryns
streck. Ögonen är ljust gula. I allmänhet ger en
flygande juvenil fågel ett lite mörkare intryck på
grund av grövre mörka teckningar på undersidan
av kroppen och de undre vingtäckarna. En tydlig
mörk bandning syns också längs alla vingpennor.
FÖRSTA ADULT (2K HÖST/3K VÅR)

Unga sparvhökar ruggar komplett (alla fjädrar)
under sin andra sommar. Övergången sker relativt
snabbt varför 2k-fåglar ser adulta ut redan under
sensommaren. Enstaka juvenila fjädrar behålls i
varierande grad men dessa är oftast svåra att upp
täcka i fält. Vissa fåglar kan behålla enstaka juve
nila stjärtpennor, armpennor eller övre vingtäcka
re. Andra behåller endast några få fjädrar, till
exempel på övergumpen eller bland de mellersta
och mindre vingtäckarna. Detta är dock oftast
mycket svårt att se. Såvida man inte har fågeln i
handen, (eller ändå kan se kvarvarande juvenila
fjädrar) är det därför många gånger omöjligt att
skilja den här dräkten från helt adulta fåglar.
ADULT (3K HÖST OCH ÄLDRE)

Adult hane är tydligt blågrå på ovansidan. Under
sidan är vit med rödbrun anstrykning. Inslaget av
rödbrun färg varierar – från att vara koncentrerat
till vattringen, främst hos yngre adulta fåglar, till i
stort sett jämnfärgat rött på kind, hals och flanker
hos vissa äldre fåglar. Ögonbrynsstrecket hos adul
ta hanar är väldigt svagt eller saknas helt.
Adulta honor är mer brungrå än hanar på ovan
sidan, men de kan uppfattas som blågråa i fält. Un
dersidans vattring är oftast mer brungrå än hanens
och rödbrun anstrykning finns ofta endast på kind,
hals och örontäckare. Ge dock akt på att det även
här finns en variation; enstaka honor kan till och
med närma sig hanar vad gäller det rödas utbred
ning på undersidan. Adulta honor har dock, likt
juvenila, alltid ett relativt välutvecklat vitt ögon
brynsstreck vilket tydligt skiljer dem från hanar.

Hökar som bökar

u

Adult hane sparvhök, flygande:
En ordentligt rödfärgad hane,
omisskännlig på nära håll. Notera även fullständig avsaknad
av ögonbrynsstreck.
Bild: BJÖRN GUSTAVSSON

p

Bild: LARS SUNDLÖF

Juvenil sparvhök, sittande: Förutom undersidans karaktäristiska teckning ses tydligt ovansidans bruna färgton med ljusa rödbruna bräm på
alla fjädrar. Tydligt ögonbrynsstreck ses hos alla juvenila fåglar oavsett
kön.

p

Bild: OLLE BERNARD

Adult hona sparvhök, flygande: Finare tvärvattring ger ett ljusare intryck
än hos ungfågel. Tydligt ögonbryn syns även här. Bandningen på vingpennorna är tydlig längs hela vingen. Fågeln ger ett nätt intryck med typiska proportioner (”T-formad”) och med för sparvhöken karaktäristiskt
skarpa stjärthörn.

p

Bild: THOMAS BERHARDSSON

Adult hona sparvhök, sittande: Ovansidan är något mer gråbrun än hanens. Undersidan är typisk för adult hona med ordnad gråbrun tvärvattring och, i stort sett, avsaknad av röda toner. Vissa honor kan dock uppvisa mycket mer rött. Tydligt ögonbryn är en bra karaktär för adulta
honor. Lägg också märke till smala tarser jämfört med sittande duvhök.

p

Bild: ROLF SKOOG

Adult hane sparvhök, sittande: Här ses hanens blågrå toner på ovansidan
och undersidans mer ordnade vattring med rödbrun anstrykning. Den
här individen uppvisar relativt lite rött men har ordentligt mörkt orange
irisfärg vilket indikerar att det ändå troligen är en gammal hane. Enstaka
honor kan sällsynt närma sig det här utseendet på undersidan men hos
en hona hade bland annat ett tydligt ögonbryn synts.

Fåglar på Västkusten 4/2012–1/2013
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Ögonfärgen varierar hos båda könen från ljust
gul till orange och, hos gamla fåglar, rödorange.
Generellt mörknar irisfärgen med ålder, och då
snabbare hos hanar. Flygande adulta fåglar ger ett
betydligt ljusare intryck än ungfåglar tack vare den
finare vattringen på undersidan. Det skapar också
en tydligare kontrast mellan översida och under
sida. Vingpennornas bandning är tydlig hela vägen
in till kroppen även hos adulta sparvhökar.

Adult duvhök, flygande:
Lägg märke till det ljusa intrycket hos flygande fågel,
sedd underifrån, beroende
på den fina vattringen. Notera också vingens karaktäristiska utseende där bandningen längs vingpennorna
endast är tydlig i handen och
i stort sett försvinner på den
inre delen av vingen. En
adult sparvhök visar tydlig
bandning ända in till kroppen. Ge även akt på proportionerna hos fågeln. Breda
höfter, kort stjärt med rundade hörn. Längre och spetsigare vingar än sparvhöken
samt ett tydligt utskjutande
huvud.

ADULT (3K HÖST OCH ÄLDRE)

Bild: OLLE BERNARD

DUVHÖK
Precis som hos sparvhöken är duvhökshonan be
tydligt större än hanen och storleken är ofta en
lämplig karaktär för könsbestämning. Men återi
gen bör man tänka på hur svårt det kan vara att
avgöra storleken på en ensam fågel. Fåglar i juve
nil eller första adulta dräkt kan inte könsbestäm
mas utifrån fjäderdräkten. Adulta fåglar uppvisar
däremot vissa könsspecifika karaktärer.
Juvenila duvhökar är lätta att känna igen tack vare
bröstets tydligt längsgående mörkbruna streck
ning, vilken inte förekommer vare sig hos äldre
duvhökar eller i någon dräkt hos sparvhöken.
Undersidans grundfärg går ofta i gulbruna toner
men kan även vara rent vit. Streckningen varierar
något – från tydliga streck till mer dropplika fläck
ar. Huvudteckningen är diffus med en aning mör
kare men streckad hjässa, streckad kind och nacke
och ett ljusare ögonbrynsstreck.
Ovansidan är brun med tydliga gulbruna ljusa
bräm på fjädrarna och i varierande grad ljusa baser
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FÖRSTA ADULT (2K HÖST/3K VÅR)

Duvhökar ruggar, likt sparvhöken, också hela fjä
derdräkten under sin andra sommar och fåglar i
andra dräkt liknar adulta fåglar. Men de uppvisar
ändå en del karaktärer som avslöjar deras ålder.
Ovansidan är något brunare och ofta med smala
vita bräm på täckare och skapularer. Huvudteck
ningen är fortfarande ganska diffus och ungfågel
lik. Undersidan är nu tvärvattrad som hos adulta
fåglar men vattringen är grövre och lite mer ore
gelbunden, framför allt på bröstet. Bröstteckningen
medför att fåglar i den här dräkten kan påminna
om yngre sparvhökar, speciellt sedda i flykt under
ifrån. Ögonen är fortfarande gula.

u

JUVENIL DRÄKT (1K HÖST/2K VÅR)

på täckare, skapularer och tertialer vilket ofta ger
ett väldigt ljusflammigt intryck. Ögonen är ljust
gula hos juvenila fåglar. På en flygande fågel syns
den grova streckningen på bröstet och de undre
vingtäckarna relativt tydligt och även en tydlig
bandning längs alla vingpennor. Ungfåglar upp
visar dessutom en mer s-formad vinge med smalare
hand och lite längre stjärt.

Adulta duvhökar kan ibland vara lite svårare att
könsbestämma utifrån fjäderdräkten men det finns
ett antal karaktärer att ge akt på. Precis som sparv
höken är hanen mer blågrå på ovansidan jämfört
med honan och undersidans vattring något finare.
Den säkraste könskaraktären är dock huvudteck
ningen. Hos hanen är den mest pregnant med
ordentligt mörk jämnfärgad hjässa och ett mörkt,
jämnt örontäckarfält med kontrasterande ljust
ögonbrynsstreck däremellan. Honans huvudteck
ning är ljusare och mer diffus (dock mycket mer
distinkt än yngre fåglars) vilket inte skapar samma
kontrastrika intryck som hos hanen. Ögonfärgen
mörknar normalt med åldern – från ljust gul till
mörkt orange. Det märks i regel mer hos hanar än
honor: hos gamla fåglar kan ögat vara i det när
maste rött. Dock finns det en viss individuell varia
tion och även riktigt gamla honor kan ha relativt
röda ögon, varför ögonfärg inte är en särskilt bra
könskaraktär. Flygande, adulta duvhökar sedda
underifrån ger ett väldigt ljust intryck tack vare
den fina tvärvattringen. Vingpennornas bandning
är mer diffus än hos yngre fåglar, med tydlig band
ning enbart på handen. Armen kan i det närmaste
se helt obandad ut.
JAG HOPPAS ATT DEN HÄR sammanställningen har gett
lite tips för att underlätta bestämning av dessa
hökar i fält. Som ni förstått varierar många karak
tärer på individuell nivå varför det som alltid är
viktigt att notera flera karaktärer hos en fågel för
att säkra en bestämning. Lycka till där ute! Vi ses i
fält! #

Hökar som bökar

p

Bild: BJÖRN DELLMING

Adult hona duvhök, sittande: Honans ovansida ger ett något mer gråbrunt intryck än hanens. Huvudteckningen är något mer diffus med ett
spräckligt örontäckarfält, vilket ger mindre kontrast mellan de mörka
partierna och det ljusa ögonbrynsstrecket. Av den mörka irisfärgen att
döma bör detta vara en relativt gammal hona.

p

Bild: MIKAEL MÅNSSON

Första adult duvhök: Tvärvattring som hos adulta fåglar men grövre och
mer uppbruten med tydliga ”ankarteckningar” på bröstet. Notera huvudteckningen som fortfarande liknar den i juvenil dräkt. I flykten syns relativt tydlig bandning längs vingpennorna.

p

Bild: DAN HENRIKSSON

Juvenil duvhök, flygande: Kraftig längsgående streckning på kroppens
undersida samt undre vingtäckare. Tydlig mörk bandning längs alla vingpennor hela vägen in mot kroppen. Notera den mer tydligt ”S-formade”
vingen med spetsig hand, typisk för unga duvhökar.

p

Bild: BJÖRN DELLMING

Adult hane duvhök, sittande. Ovansidans blågrå ton ses här tydligt och
undersidans fina tvärvattring kan anas. Huvudteckningen är kontrastrik
och visar ett jämnt svart örontäckarfält och svart hjässa med ett kontrasterande vitt ögonbrynsstreck.
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RESOR
Resor

TILL
FJÄLLS
NORRLANDSSPANING
24 JUNI–1 JULI
Rangliga hängbroar, svajiga fågeltorn och
hungriga mygg ingick i paketet. Men också
bubblande dubbelbeckasiner, skimrande blåhakar och sällskapliga lavskrikor. GOF-resan
mot norr bjöd på dippar och belöningar.
TEXT: GUNILLA JAREFELT
GUNILLA.JARFELT@GOF.NU

K

lockan var exakt 16.50 när nattåget mot
Östersund tuffade ut från Centralen 24
juni. Det var fyllt med bland annat 23 gla
da GOFare som hade norrländska fjällfåglar i blick.
Vi skulle ha varit 24, men vår ledare hade hastigt
fått förhinder, så vi fick åka utan honom. Men likt
en bra sås, tänkte vi, reder vi oss själva.
Vårt största problem var att hitta de lokaler som
skulle ge mest, men åtminstone vad gällde Jämt
landsdelen hade vi fått några tips från en lokal skå
dare, så vi var vid gott mod. Efter att ha avnjutit
(kanske ett inte helt relevant ord) en microvärmd
varmrätt från tågets bistro med dryck därtill, var vi
snart mogna för att koja.
Efter lite trixande hade vi till sist fällt ut våra
sovbritsar och kunde lägga oss till ro. Men så
mycket ro blev det inte, för tåget slängde och
krängde och det var svårt att somna in. Några
lyckades dock med detta. Ljudbevis fanns det gott
om…
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MÅNDAG 25 JUNI

Vi skulle vara framme i Östersund redan kl 06.00
på morgonen, så många alarm var riggade. Ett ef
ter ett gick de igång, men de flesta var nog redan
vakna innan trudelutterna började spela. Tågets
bistro var inte öppen, så vi hade tagit med oss fru
kost, och skulle äta den vid första skådarstoppet.
Alla kom av tåget ordentligt, sedan gällde det att
hämta bussarna. Tre stycken skulle vi ha, och när
nycklarna hade hämtats i Pressbyrån packade vi in
oss och åkte iväg mot vårt första stopp – Ändsjön
på Frösön.
Efter litet letande (vägbeskrivningen vi hade hit
tat på Internet var inte helt perfekt) hittade vi sjön
– även om vi inte hittade det bästa tornet. Det var
restriktioner på hur många som fick vara uppe
samtidigt i tornet (tre), så vi fick ha skiftgång. De
som var kvar nere på marken passade på att äta sin
frukost, under ivrigt viftande – mygg fanns det gott
om!

GOF 70 ÅR

p

xxxxux xxxxux
xxxxux xxxxux
xxxxux xxxxux
xxxxux xxxxux
xxxxux xxxxux
xxxxux xxxxux
xxxxux xxxxux
xxxxux xxxxux
xxxxux xxxxux
xxxxux xxxxux.

På Lillhammaren i Jämtland fanns både ringtrast och
ljungpipare, men fjällripan var svårflörtad här. Karin
Ottosson, Ingrid Hammarström och Per Arne Lindgren
väjde inte för lite midsommarsnö.

Bild: HANS EMILSSON

Bild: GUNILLA JARFELT

Eftersom detta var vår första exkursionsdag fick
vi många nya arter för resan. Bland dem kan näm
nas svarthakedopping, salskrake och den allestädes
närvarande rödvingetrasten.
När myggorna och vi var mätta åkte vi vidare.
Vårt mål var Lavsjön på Rödö, som ligger norr om
Frösön, men vägbeskrivningen dit var ännu sämre,
så den sjön hittade vi inte alls. Därefter gav vi oss
av mot Åre för att bunkra skaffning. Orten Handöl,
där vi skulle bo, har ingen restaurang eller liknan
de, så de närmaste två middagarna tänkte vi laga
själva. Några visste att det fanns ett antal dammar
i Ånn, där man ibland kan hitta smalnäbbad
simsnäppa, så vi parkerade och vandrade iväg till

dessa dammar. Tyvärr ville ingen smalnäbbad visa
sig. På vägen fick vi ändå en bonus: resans första,
men långt ifrån sista, kläkande bergfink. (Även om
en del fick det till grönfink …)
Väl framme i Handöl fick vi, efter telefonsamtal
till ägaren, och därefter letande efter en viktig
nyckel, flytta in i våra hem för de nästa två dagar
na. Precis vid stugbyn finns ett fågeltorn med ut
sikt över sjön Ånn och omgivande strandängar.
Detta torn besökte vi nästan omgående. Vi gick
också över till grannen, Ånns fågelstation, men det
var ingen där förutom två skällande hundar.
En av deltagarna visste ett bra ställe för järpe, så
vi vandrade iväg dit i stället, trots att timmen inte
var optimal. Vi såg ingen järpe, men det var en
mycket trevlig skogspromenad. Sedan var det dags
för middagsmatlagning, ätande av densamma och
artgenomgång. Efter det väntade slafen. Eller få
geltornet för dem som fortfarande hade lite ork
kvar.

”

En av dem
som vände
om vid den
rangliga
bron fick se
en lappmes
– resans
enda!
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Resor

Bild: HANS EMILSSON

p

På väg til Lillhammaren hittade vi Norrlands charmigaste
fågelart – en hel
familj orädda lavskrikor.

”

Vid Högåsen skulle
det finnas
30 spelande
hannar
dubbelbeckasin.
Vi blev inte
besvikna ...
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TISDAG 26 JUNI

Tisdagsmorgonen var vikt för lite seriöst järpletande, men ingen järpe var samarbetsvillig, så
där fick vi tji. Ett av våra alternativ för resten av
dagen var en vandring till fjället Lillhammaren,
och efter frukost i stugorna styrde vi kosan dit. Det
var bra markerade leder så vi hittade rätt utan
några problem, även om en del bangade ur vid en
bro som såg något ranglig ut.
På vägen träffade vi på en av Norrlands charmi
gaste fågelarter, en familj av lavskrikor. På tidigare
resor hade vi upptäckt att korv var något som skri
korna gillade, men trots att vi monterade ett flertal
lockande korvbitar på buskar och snår i närområ
det höll de sig lite på sin kant, fast de verkade lika
intresserade av oss som vi av dem. Så vi hade en
god halvtimme att studera dem ordentligt.
Väl framme vid fjället försökte vi ta
oss upp till toppen, men timmen var
sen och vi blev tvungna att vända
tillbaka. Vi hann dock med att se
några ringtrastar och ljungpipare
på fjället. Botanikerna bland oss
hade också högtidsstunder med
gullspira, dvärgtätört och andra
rara växter. På väg tillbaka träffade
vi på en flock med Rapphönor. Ja,
inte fåglar, utan fågelskådarkvinnor

från nätverket Rapphönorna. De hade också träffat
på ”vår” familj med lavskrikor, och var rätt nöjda
med det. Tillbaka vid parkeringsplatsen fick vi
veta att en av deltagarna, som vänt om vid den
rangliga bron, haft turen att se en lappmes. Det vi
sade sig bli den enda lappmesen under resan.
Efter middag och artgenomgång var det dags för
en av resans höjdpunkter: dubbelbeckasinspel. Vi
hade blivit rekommenderade lokalen Högåsen, för
där skulle finnas 30 spelande hanar, och vi blev
verkligen inte besvikna. Vilket skådespel! Och inte
blev det sämre av att ett flertal ljungpipare och en
renhjord också var på plats.
ONSDAG 27 JUNI

På onsdagsmorgonen var det dags att dra vidare
mot Klimpfjäll. Innan vi lämnade områ
det gjorde vi ett besök vid Tännfor
sen, ett mycket imponerande vat
tenfall. Det finns en promenadväg
runt området, och där fick vi
kompletterat våra reslistor med
lite skogsfåglar, som svartmes
och kungsfågel. Vissa passade
också på att köpa rödingstutar
– en sorts tunnbrödsmackor, som
skulle utgöra dagens lunch.
På kartan hade vi sett ut en fin sjö,

Bild: HANS EMILSSON
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Till fjälls

Bild: GUNILLA JARFELT

som vi trodde dels skulle ge oss några nya reskryss
(till exempel dvärgmås), dels vara ett mysigt
lunchställe. Efter en evighetslång väg – som det
kändes – nådde vi fram till Ottsjön. Där blåste det
”småspik” och temperaturen var verkligen inte
hög. De tappraste gick ändå ner till sjön, andra
tyckte att det gick precis lika bra att äta sin lunch
vid bussarna. Förmodligen klokt, för där var i alla
fall någorlunda lä. Dock fick uthålligheten sin be
löning, för över sjön flög verkligen ett par dvärg
måsar!
Mätta och belåtna packade vi sedan in oss för att
via Vilhelmina ta oss till nästa tillfälliga boställe,
stugor tillhörande hotell Klimpfjäll. På väg mot
Vilhelmina körde vi några mil genom Ångerman
land, och landskapskryssarna fick något hoppfullt i
ögonen, men det visade sig att Ångermanland var
mer eller mindre fågeltomt – från vår buss såg vi
sammanlagt fyra (4!) fåglar, av totalt tre arter.
På vägen mot Klimpfjäll stannade vi till vid Mal
gomajviken, för där fanns minsann också dvärg
mås och denna gång fick alla se. Vi stannade också
en liten stund vid Trappstegsforsen i Saxnäs, där vi
vattenfallskryssare fick en ny snygg fors till vår lis
ta. Vi anlände inte till hotellet förrän efter kl 20,
men lyckligtvis väntade där en förbeställd middag:
viltskavsgryta. Därefter tog vi våra nya hem i be
sittning, de flesta med sjöutsikt. Praktiskt med

skådning från altanen innan läggdags. Kvällen ack
ompanjerades, som vanligt, av den vemodiga sång
en från rödvingetrast. De piggaste av oss avslutade
dagen med en sväng upp till affärn i Klimpfjäll, där
det också finns ett dubbelbeckasinspel. De blev
inte besvikna.

p

Sällan sitter en fika
så bra som i lavskrikans skog.

TORSDAG 28 JUNI

Några veckor innan vår resa hade länsstyrelserna
i Jämtland och Västerbotten gjort ett tillfälligt
naturreservat av hela Stekenjokkområdet, och in
fört tillträdesförbud – utom utmed vägen genom
området, Vildmarksvägen. Äggtjuvar hade härjat i
området tidigare år, och man hade fått indikatio
ner på att fler var på väg, även i år. Tillträdesför
budet gjorde oss dock inte så mycket, för våren var
mycket sen och det låg så mycket snö uppe på fjäl
let så det gick ändå inte gick att ta sig ut i terräng
en. Även ”reservfjället” Marsfjället hade för myck
et snö, så vi fick använda plan C. Sålunda äntrade
vi bussarna på torsdagsmorgonen för att ägna da
gen åt bilskådning, med åtskilliga stopp här och
där.
Vårt första stopp för dagen var vid ett renslak
teri, och där fick vi till vår stora glädje se en kungs
örn, den första av många skulle det visa sig. Vi
skymtade också några snösparvar uppe på fjället.
Nästa stopp gav oss ringtrast på fjällsluttningen
Fåglar på Västkusten 4/2012–1/2013

23

Resor

Bilder: GUNILLA JARFELT (ÖVRE BILDEN), HANS EMILSSON

p

Tännforsen var ett av de pampigare vattenfallen. Nära Stekenjokk satt en sjungande blåhake och vid Malgomajviken fick alla se dvärgmås.
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Till fjälls
och sjungande blåhake i videsnåren. Därefter fick
arter. På tillbakavägen stannade vi vid Fatmomak
vi inte lämna det omedelbara vägområdet. Döm
ke, en gammal samisk kyrkstad, alltså ett ställe där
om vår förvåning när vi vid ett stopp i närheten av
samerna under två kyrkhelger per år kunde uträtta
den nedlagda gruvan fick se en man som vandrade
sina kyrkliga förrättningar, som vigslar, barndop
omkring långt ute i det förbjudna området. Till
och begravningar. Fatmomakke ligger vid foten av
råga på allt uppförde han sig misstänkt, böjde sig
Marsfjället, och är faktiskt fortfarande i bruk. Den
ner och stoppade sedan något i sin ryggsäck. Upp
första kyrkan byggdes redan på 1700-talet och
maning fanns att rapportera alla misstänkta rörel
kring den byggde samerna sina kåtor, som de bod
ser i området, så vi larmade både polisen och läns
de i under tiden de var där. Förutom prästen kom
styrelserna. Det stod inte länge på förrän vi fick
också landsfiskalen, lappfogden och doktorn till
besök av länsstyrelsen i Jämtland. Lite senare dök
Fatmomakke under kyrkhelgerna. Vid Gagnesjö
även länsstyrelsen i Västerbotten upp och en stund
myran i Fatmomakke kunde många lägga ström
senare kom en polis från Vilhelmina. Det
stare till sina reskryss.
visade sig dock att vår ”skurk” hade
Även denna afton besökte några
varit ute i helt legala ärenden – han
tappra dubbelbeckasinspelet bak
tog nämligen vattenprover i om
om affärn.
rådet, och bodde själv nere i
LÖRDAG 30 JUNI
Klimpfjäll. Bra dock att intres
Vi skulle lämna våra stugor i
set från myndigheterna var så
Klimpfjäll på lördagen så
stort att man gjorde dessa ut
morgonen gick i städningens
ryckningar och följde upp tip
tecken. Somliga ville försöka
set från oss. Och så bra att det
se fjällripa och dalripa, arter
inte var en äggsamlare!
vi hittills inte lyckats se, och
Vid vårt nästa stopp fick vi
därför rullade bussarna iväg i ti
verkligen en örnuppvisning. Vi
digaste gryningen upp mot fjället
stannade till när vi såg en kungs
Bild: HANS EMILSSON
– ett projekt som helt och hållet lyck
örn. Sedan såg vi en till. Och en till.
ades. Några av oss, som inte tyckte det
Och ytterligare två. Därefter såg vi också
var värt omaket att gå upp så tidigt, fick ändå vår
ett par havsörnar och säkert ett tjugotal korpar.
beskärda del. Båda riporna kunde plockas in när vi
Det visade sig att det låg ett slaget byte uppe på
rullade iväg mot Östersund, och valde att ta vägen
fjällsidan som lockade alla dessa örnar. Vilket skå
över Stekenjokk. Även kungsörn och havsörn kun
despel! Det var bara att njuta. Och inte blev det
de vi njuta av ännu en gång, liksom lappsparv och
sämre att vi också fick se fjällabb, blåhake och
några tranor.
lappsparv vid detta stopp.
Resan mot Östersund var förhållandevis händel
Vi fortsatte sedan genom Stekenjokkområdet,
sefattig. Vi stannade till vid ett brant berg, som
och kom återigen in i Jämtland. Reslistan kunde
lovande nog hette Fågelberget, och hoppades på
kompletteras med en bergandshona i Hamptjärnen
någon lite ovanligare falk, som jaktfalk eller pil
och vid en felkörning på väg mot Ankarede belö
grimsfalk, men vi fick nöja oss med tornfalk. Näs
nades vi med gökar i mängd. (Nästan oräkneliga,
tan framme i Östersund försökte vi med hjälp av
enligt mig.) Väl framme i Ankarede kunde vi gläd
ytterligare en vägbeskrivning från internet leta oss
jas åt drillsnäppa, grå flugsnappare och domherre.
fram till Tysjöarna, men det gick sådär. Visserligen
Och glass. På väg tillbaka hade vi turen att få se
hittade vi till området, men inte till den del med
spelande mosnäppa som flög fram och tillbaka ef
fågeltorn, som vi hade tänkt. Dock fick vi en fin
ter och över vägen, och dessutom ytterligare en
promenad med många rara orkidéer att titta på.
sjungande lappsparv.
På fågelfronten intet nytt.
Redan på morgonen, när vi körde genom Ste
Väl framme vid vandrarhemmet Rallaren kunde
kenjokk, hade vi sett en sjö som såg lovande ut. På
vi dock äntligen lägga gråtrut och pilfink till vår
tillbakavägen svängde vi in vid den. Och äntligen!
reslista.
Där nere såg vi ett flertal smalnäbbade simsnäp
por, som tillsammans med några alfåglar fyllde på
SÖNDAG 1 JULI
vår artlista. Efter middagen vandrade de som ännu
Hemresan från Östersund var lång och rätt fågelfri.
inte sett sig mätta på dubbelbeckasinspel iväg till
Vi startade från Östersund vid 7-tiden och rullade
affärn även denna kväll.
in på Centralen strax efter kl 17, nöjda och glada
FREDAG 29 JUNI
med vår vecka i Jämtland och södra Lappland. To
Denna dag hade vi vikt för lite skogsskådning. Vi
talt fick vi 126 arter på resan och sammanlagt blev
åkte iväg österut, mot Blaikliden. Skogspromena
det 52 livskryss bland deltagarna. En komplett art
den var trevlig – fast myggig – men gav inga nya
lista finns på www.gof.nu > Exkursionsrapporter. #

”

En misstänkt typ
rörde sig
långt ute
i det förbjudna
fjälluggleområdet.
Så vi larmade polisen
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Fågellokaler
Fågellokaler

VINTERSSKÅDA I
Nu är vargavintern och de flesta fåglar har flytt landet. De som är
kvar väljer gärna att ge sig in till stadens parker och trädgårdar. Ett
av de goda valen till glädje för övervintrande fågelskådare i staden
är förstås Slottsskogen, mitt inne i Göteborg.
TEXT OCH BILDER: STIG FREDRIKSSON

D

WWW.NATURSTIG.SE

enna park är tillräckligt stor för att det
ska finnas plats för alla. Mat finns i
överflöd: kommunen lägger ut säd till
änderna, och det finns fågelbord lite här och var.
Vid Lilla dammen och i Azaleadalen bidrar Göte
borgs djurskyddsförening med frö, Hans-Erik och
Bengt gör dagliga turer och fyller på. Bokar och
ekar kan ge god skörd och får duvor och finkar att
stanna kvar. Mängden fåglar lockar hit olika rov
fåglar.

DAMMARNA

Så länge dammarna är öppna är en fågelvandring
alltid spännande. I Stora dammen finns storskrakar
kvar även om tillgången på fisk minskat genom ak
tiviteten hos höstens skrakflockar. Gräsänderna
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anländer också till dammarna. Bland dessa går det
ofta att leta fram enstaka andra änder. Vanligen
rör det sig om ungfåglar med ganska diskreta dräk
ter, bra träning för fältornitologen. De senaste vint
rarna har enstaka ex av vigg, stjärtand, snatterand,
kricka och skedand blandat sig med gräsänderna.
När dammarna fryser minskar fågelrikedomen.
Flera dammar hålls öppna med luftpump och kom
munal matning sker, gräsänderna blir fler och når
sitt maximum snart efter nyår. De har som mest
varit mer än 3 000 ex. De kommer inte bara från
närområdet; genom Sven Mathiassons ringmärk
ningar 1963–1967 vet vi att här finns också ryska,
finska och norska gräsänder. Norsk hona väljer en
rysk hane och tar med sig hem. Fågeldammen som
ändernas smältdegel. Ibland finns här oväntade

Amundön på hösten

SLOTTSSKOGEN
gäster: vittrut 1975, skäggdopping 1997, smålom
1998, vattenrall och sothöna 1999. I januari 2012
räknades 3 stjärtänder. En lyckad fågelvandring i
Skogen vintertid går lämpligen som på räls mellan
dammarna.
MATBORDEN

Buskagen är trygghet för små fåglar, i den mån
man nu kan tala om trygghet i naturen. Höken
finns där alltid, någonstans; buskage är bra för att
komma undan.
De mest attraktiva matplatserna i Skogen är cen
trala Azaleadalen mitt i ett hagtornssnår, vid Lilla
dammens rhododendronbuskage och de täta bus
karna i nordväst. Här matas från oktober till mars,
med solrosfrö, jordnötter och talgbollar.
Lilla dammens matning lockar förut
om mesar också pilfinkar, kajor
och tompar (= tamduvor), arter
som man aldrig ser i Azaleadalen. Avståndet är bara några
hundra meter men stadsfåglar
vågar sig inte så långt in i Sko
gen. Azaleadalen besöks
ibland också av stenknäckar,
grönsiskor och domherrar. Här
finns dessutom en liten bäck till
stor glädje för törstiga småfåglar.

Fågelborden upp emot Masthugget lockar till sig
steglitsor och gråsiskor i större mängder. Ring
märkning äger rum vid fågelbordet i Azaleadalen,
den lär oss mer om hur gamla mesar blir, att ung
fåglar aldrig slår sig ner vid sin födelseholk och att
här finns fler mesar än man kan tro. Antalet olika
besökande blåmesar vid Azaleadalens matning
överstiger hundratalet på en enda vintermånad.
ÖVERFLÖDET

Skogen är en skog med mycket bokar. De flesta
planterades när parken blev till på 1800-talet, nu
är de fullvuxna och ger vissa år rikligt med frukt.
När hösten kan marken vara täckt av bokollon, det
krasar när man går. Då stannar bergfinkar till på
flyttningen och förser sig. Ringduvor be
stämmer sig: ingen flyttning i år. Vin
tern 2009–2010 stannade på detta
sätt hundratals bergfinkar och mer
än tusen ringduvor hela vintern i
Skogen. Blåmesar och talgoxar
ändrar inte sina flyttningsvanor, men väl sitt födoval och
ses ofta i finkflockarna. När
bokollon hamnar på vägarna
krossas de av vandrare och de
fåtaliga bilarna; detta vet finkar
na om och utnyttjar.

p

Det kan löna sig att
spana över dammarna när det bastanta
istäcket gett sig. Häromvintern höll en
skedand och flera
stjärtänder till i Stora
dammen.

”

När bokollon hamnar på vägarna krossas de. Det
vet finkarna
om och
utnyttjar.
Mesarna
hakar på.
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Fågellokaler
Berguv kommer också till Skogen om vintern.
Eftersom den är nattaktiv ses den sällan, där den
på dagtid sitter gömd i någon yvig gran. Den som
vill se berguv kan ta hjälp av kråkfåglar, de brukar
markera med ett ljudligt knarrande var deras farli
gaste predator brukar sitta. Nattetid jagar uven
inte bara kråkor; vingklippta änder och gäss i dam
marna är lättfångna byten. Troligen stryker också
en och annan löslöpande katt med.
Kattugglan finns här året om med två par, den
ses ibland på dagkvist nära Naturhistoriska museet
och Lilla dammen. Den fångar också mesar på
nattkvist, fågelringar har hittats i spybollar. De
mesar som övernattar i fågelholkar klarar sig
bättre.
JÄGARNA 2

p

Unga duvhökar har
insett vilka goda jaktmarker som finns i
Slottsskogen. Här kan
man få se dramatiska
jaktscener.

”

I Azaleadalen sågs
senhösten
2011 både
varfågel och
sparvuggla
nära fågelmatningen,
sannolikt
med bestämda
avsikter.
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Också ekollon är begärlig föda för fåglar. De ver
kar dock inte vara ringduvors favoritföda. Om du
van själv får välja blir det bokollon. Däremot är
gräsänder förtjusta i ekollon och ses ofta på gräs
mattorna i ekskogarna grävande fram halvt ner
sjunkna ekollon. De har inte heller något emot att
utnyttja de krossade ekollon som ligger på vägar
na. När de blir uppskrämda lyfter de inte rakt upp i
vädret som duvorna utan flyger lågt ner till när
maste damm. Det är en viktig anledning till att
nästan alla cyklister i Skogen använder cykelhjälm,
förnuftigt nog.
JÄGARNA

På vintern finns här alltså fåglar i varje vrå. Några
som har insett detta är rovfåglarna. Flera rovfåglar
söker sig hit, detta kan ibland bjuda på dramatiska
jaktscener på nära håll.
Skogen är en del av duvhökens jaktmark vinter
tid. Det är de unga brunstrimmiga ungfåglarna
som ses här – oftast honor. I dessa välförsedda
marker lär de sig jaga, ofta med god framgång. I
fågeldammarna finns vingklippta änder och gäss,
gräsänder kan må dåligt i vinterkylan och tompar
är lämpliga stekar. Visserligen är ringduvor både
fetare och större men de är också mer kompetenta
när det gäller undanflykter. Änder har höken svårt
att flyga bort med, det är också dessa jakter som
syns mest.
Duvor plockar de fjädrarna av på en avskild
plats mellan stigarna, på bergen där människor säl
lan går. Så småningom syns hökens favoritplats på
den ökande mängden fjäderhögar, ofta inte förrän
snön smält bort – vita duvor från djurparken är ett
favoritbyte.
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Dessa är inte de enda rovfåglarna här. I Azaleadalen sågs senhösten 2011 både varfågel och
sparvuggla nära fågelmatningen, troligen med
mycket bestämda avsikter. Sparvhök ses däremot
sällan i Skogen vintertid; de har en hälsosam respekt för sin större släkting. Den vågar sig ändå
ibland in på Naturhistoriska museets gård för att
jaga tompar. Ett nytt fenomen, först noterat vin
tern 2009/10, är ormvråk som jagar inne i Skogen.
Den tycks följa duvhöken och har setts ta hand om
vad denne inte äter upp.
Vintern är utan tvekan årstiden då det finns flest
fåglar i Skogen. Det skiljer påtagligt denna lokal
från andra välkända fågelställen som Torslandaviken, Amundön och Välen. Ungefärliga beräk
ningar visar på omkring 500–800 häckande fågel
par i Skogen. Vintertid flerdubblas antalet, då
finns här vissa vintrar flera tusen kråkfåglar, lika
många änder och ytterligare något tusental små
fåglar. Att Slottsskogen är ett praktiskt exempel på
närnatur för många av våra läsare gör naturligtvis
inte det hela sämre. #

Betraktat

SANDBERGS SIDA
SKATAN OCH REGNET

tp

Rätt som det var var den försvunnen.
Liksom regnet, på bilden. Men egentligen regnade det fortfarande.

TEXT OCH BILD: PÄR SANDBERG
PER.SANDBERG@VARBERG.SE

S

EPTEMBER HADE JU VARIT solig

med
gula färger och blå himmel, så
det är möjligt att även skatan
blev överraskad.
Han hade byltat på sig ordentligt
innan han gick ner till cykeln för att
åka hem från jobbet. Precis då kom
ytterligare en ordentlig skur som fick
det korrugerade plåttaket att låta som
en verkstad. När han höll på att dona
med låset och placera sina saker på
pakethållaren fick han syn på den.
Skatan satt borta vid kortsidan, med
ryggen åt honom, precis under taket
till cykelstället. Den var alldeles för
nära och han var säker på att den
visste att han var där. Men den
brydde sig inte. Det regnade ju, det
regnade så in i helvete. Det var det

den sa, där den satt och tittade ut
mot den intilliggande häcken, full
ständigt medveten om att en fiende
fanns inom en radie som den normalt
inte tillåter.
Men nu regnade det och det hade
kommit plötsligt och med kraft. Nu
kanske sötebrödsdagarna var över, för
den här gången. Det här kunde hålla
på till mars nästa år, och den visste
om det. Så nu var den inte att leka
med. Det var bäst att vända bort hu
vudet och inte låtsas om förnedringen
och ilskan. Man vet ju aldrig vad som
kan hända. Huset kan ju brinna ner
och han kan bli påkörd på hemvägen.
Man har ju hört förut hur det gått med
människor som rivit ned skatbon ur
vårdträd på gårdstunet.

RÄTT SOM DET VAR, var

den försvunnen. Han såg inte när den stack. Den
var bara borta, räcket var tomt trots
att det fortfarande regnade. Det kan
ske hade avtagit lite. De känner ju så
dant där, det som inte vi kan. Som de
som vet när de skall dö. De passar på
när ingen är där eller när besöket gått.
Man vill dö själv brukar man säga.
Eller bara tillsammans med Gud.

DET TAR TOLV MINUTER för

honom att
cykla hem, tolv minuter även om det
regnar hårt. Och han är inte blöt alls
inunder när han kränger av sig inne i
garaget. Men han är ju människa med
regnställ som håller – ännu. #
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gof
60årår
gof 60
dök upp i fågeltorn och på andra välbe
sökta lokaler minns inte Uno. Obsböck
erna var i alla fall vanliga under 80- och
90-talet. Kanske fanns det för få torn ti
digare? Getteröns torn uppfördes redan
1962, men i övrigt var det länge ovan
ligt med tillrättalagda obsplatser.

GOF 60 ÅR

KNAPPARNAS TIDSÅLDER (1985–2004)

I mitten av 80-talet hände något. Års
rapporterna var fortfarande stommen i
rapportförmedlingen, och skulle fort
sätta vara det länge än, men nu kom för
första gången ett komplement. 1985
startade Club300 (C3) en telefonsvarare
Vi firar GOF med 37 jubileumssidor om västpå Öland och för första gången kunde
man utan kontakt med observatören få
kustskådningen sedan 1952. Och det har hänt
reda på aktuella observationer (istället
en del sedan dess. Inte minst med obsarna.
för årsgamla). Knapparna hade gjort sitt
intåg i skådarvärlden. Svararen blev
snabbt populär och det var ofta uppta
get. Telefonkiosker blev plötsligt natur
liga stopp på mångas skådarturer.
1990 flyttades C3-svararen till Väst
TEXT: PÄR LYDMARK
kusten och Getterön blev Sveriges rap
PAR.LYDMARK@GOF.NU
portcentrum. Samtidigt uppgraderades
svararen till betalnummer – det blev dy
ÖRRA ÅRET FYLLDE GOF 60 år. Det är
Fortfarande handlade det dock mest
rare, men bättre. Det blev inte längre
det vi firar på resterande sidor av
om rapportering i efterhand. Uno Ung
upptaget när många ringde, och snart
det här dubbelnumret. Vi gör ned
er, som var med och skrev fågelrappor
kompletterades svararen med ett per
slag i olika delar av föreningens histo
ten på den tiden, minns knappt hur det
sonsökarlarm där en sexsiffrig kod (för
ria, med tonvikt på kärnan i verksamhe var men gör ett försök.
art+landskap) skickades ut
ten – exkursionerna. Själva skådningen.
– Ja, hur var det egentli
när en ny inläsning fanns.
Tittar man tillbaka inser man att det
gen? Sånt här är svårt att
Senare utökades larmen till
har hänt ganska mycket på 60 år, inte
minnas. Sina observationer
20-siffrig kod med detaljerad
minst när det gäller hur observationer
har man ju koll på, för att
fyndinformation direkt från
förmedlas. Vi börjar jubileumssidorna
föra obsbok fick man
observatören (RiX-larm).
Det hände
med en exposé över obsarnas vandring
snabbt lära sig av de äldre
Mikael Nord skötte svararen
från lappar till knappar och appar.
man träffade i fält. Allt
ofta att man från Getterön ända till 2005
skulle noggrannt noteras
då den lades ner, och hans
fick läsa om ”håll i hatten”-inläsningar är
LAPPARNAS TIDSÅLDER (1963–1984)
med lokal, tid och så vida
Hur länge människor har fascinerats av
re. Precis som jag gör idag.
klassiska tidsdokument.
intressanta
att titta på fåglar är oklart, men fenome Men sen hade man sina ob
C3-svararen skapade ringar
fynd mer
net fågelskådning som hobby växte sig i
servationer där i obsboken
på vattnet i form av lokalsva
alla fall så starkt under 1900-talets för
till året var slut. Då skrev
rare. 1993 startade jag och
än ett år
sta hälft att föreningar som SOF och
man en årssammanställ
några andra ungdomar ur
efteråt
GOF bildades runt mitten av seklet. För ning och skickade in. Ut
GOFs dåvarande ungdoms
eningarna gav ut tidskrifter, och dessa
över det var det bara kom
grupp Västkustsvararen, som
blev de första kontinuerliga kanalerna
pisar emellan som man fick reda på
till en början var en fysisk telefonsva
för observationsförmedling i landet.
något. Det hände ofta att man fick läsa
rare i en garderob på Ekliden. Med flera
Fram till 1964 sköttes all rapporthan
om intressanta fynd mer än ett år efter
hundra påringningar varje dag höll den
tering för Västkusten av SOF, men i och
åt, när årsrapporten kom. I egenskap av
inte så länge och jag tror vi avverkade
med ett brev till den unge studenten
medlem i rapportkommittén hände det
två eller tre innan Telia kom med en di
Uno Unger i december 1963 (se bilden)
någon enstaka gång att jag fick ett tele
gital svarare. Åren därpå dök Halm
bildades den första lokala rapportkom
fonsamtal om något, men det var inte
stadssvararen (1995) och Falksvararen
mittén på Västkusten. Årsrapporter bör
många gånger.
(1996) upp i Halland. I Västergötland
jade publiceras, och sedan dess har vi
Så här såg det ut ganska länge. När
fanns ytterligare två under svararnas
rätt god koll på vad som har setts här.
obsböcker av den typ som syns ovan
glansdagar. Det var ett roligt arbete att

O C H O B S A R N A S VA N D R I N G
FRÅN LAPP TILL KNAPP TILL APP

F
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från lapp till knapp till app

Bilder: UNO UNGER

p

Första uppslaget av obsboken i Torslandavikens obslåda 1993–1996
(bokens slitna omslag syns på föregående sida). Obsböcker som den här
fanns länge på många lokaler, men har blivit allt sällsyntare.
u

I december 1963 förkunnade SOF genom detta brev att en lokal rapportkommitté för Göteborgstrakten skulle träda i kraft. Göteborgstrakten
omfattade på den tiden hela Halland, nuvarande Göteborgstrakten och
Bohuslän. Dessa är nu uppdelade i tre regionala rapportkommittéer.

sköta dessa skådarknutpunkter, men
halvtimma senare ringde jag på hans
samtidigt slitsamt. När jag talar med Ulf dörr. Bland högar av ölburkar och flas
Löfås, som skötte Falksvararen under
kor stod en frysbox mitt på golvet. Ur
tio år, räknar han ut att han gjort cirka
denna halade han upp en plastpåse som
6 000 avlyssningar och inläsningar.
innehöll – ja, just det – en alpseglare!
– Saknar det gör jag icke, men det var Jag fick fågeln, och på hemväg svängde
rätt kul nästan hela tiden (även om det
jag inom Karl X (han bodde i Frösakull
någon enstaka gång kändes lite tjatigt).
på den tiden). ”Kolla vad jag har”, sa
Anders Wirdheim som länge var del
jag och höll fram den frusna fågeln. Kal
aktig i skötseln av Halmstadssvararen
le fick inte fram ett ljud utan stod där
känner ungefär likadant. Jag också. Det
bara och gapade och såg ut som en få
var kul men samtidigt mödosamt. Un
gelholk. Det är enda gången jag sett ho
der högsäsong kunde avlyssning, sam
nom svarslös. Tyvärr visade sig fågeln
manställning och inläsning ta upp emot
vara ganska illa tilltygad, så det var inte
en timme varje kväll. Det var inte alltid
tal om att stoppa upp den. Men en av
man egentligen hade tid med
dess vingar sitter här på väg
det. Anders Wirdheim bjuder
gen i mitt arbetsrum.
för övrigt på en anekdot från
Under andra halvan av
Halmstadssvararen:
90-talet kompletterades tele
– När svararen var alldeles
fonknapparna med knappar på
ny kom ett ganska sluddrigt
datorer. Trötta på allt arbete
Jodå, han med Västkustsvararen lanse
meddelade från en man som
sade sig ha hittat en död alp
rade jag och Magnus Unger
hade alpseglare på stranden i Ringe
Kustobsar lagom till millennie
seglaren
näs. Jag ringde upp och en
skiftet, och obsförmedlingen
uppenbarligen berusad äldre
tog ett nytt steg. Nu kunde
i sin frys,
man svarade. Jodå, han hade
man ta del av observationerna
sa han
alpseglaren i sin frys, sa han.
direkt utan att vänta på en in
Det lät heltokigt, men det
läsning. Och bäst av allt – vi
fanns ändå något i hans sätt att berätta
slapp lyssna av och datalägga allt. Det da
som visade att han kunde en hel del om
talade sig självt till årsrapporten. Två år
fåglar. Därför frågade jag om jag fick
senare kom Svalan, men hade svårt att
besöka honom. Det gick bra, och en
slå sig in på Västkusten där Kustobsar

”

var etablerat. 2005 gjorde vi gemensam
sak och idag ligger allt på Artportalen.
Datorer, internet och mobiler med
webläsare gjorde att svararna spelat ut
sin roll. C3-svararen lades ner 2005,
Västkustsvararen 2006, Halmstadsvara
ren 2008 och Falksvararen 2010.
APPARNAS TIDSÅLDER (2005–)

Samma år som C3-svararen lades ner
lanserades BMS (efterföljaren till RiXlarm) och Sverige fick sin första fågel
app. I början var den lite knölig att han
tera på knappstyrda telefoner, men med
de smarta telefonernas intåg på mark
naden är de problemen förbi. Nu i da
garna lanseras en ny version, Bird
Alarm. Samtidigt används en rad andra
appar för obsförmedling. Folk tipsar
varandra via Facebookgrupper, följer
flöden på Twitter, skickar gruppmedde
landen som sms eller med gruppchat
appar. Samtidigt som obsarna är mer
tillgängliga än någonsin är de mer
spridda än någonsin, och som en para
dox blir helheten svår att greppa. Kan
ske kan nya Artportalen bidra till att
samla fältet igen till våren, men det be
ror på vilka funktioner som dyker upp.
Som sagt. Det har hänt en del på 60
år. Men nu släpper vi det och fokuserar
på GOF. Det är dags för resa 1 523. Men
först en överblickande tidslinje. #
Fåglar på Västkusten 4/2012–1/2013
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RINGMÄRKNING INLEDS PÅ NIDINGEN

EN FÅGELSKYDDSKOMMITTÉ BILDAS INOM GOF

EN FALKKOMMITTÉ BILDAS INOM GOF

INGA FALKUNGAR FÖDS I SYDVÄSTRA SVERIGE

GOFS FALKFOND INRÄTTAS

MATNING AV ÖRN PÅBÖRJAS

ATLASINVENTERING 1 PÅBÖRJAS + FPV GES UT I GOF:S REGI

INSTIFTANDE AV FALKFONDEN NATIONELLT

GOF BILDAS SOM FÖRENING MED STADGAR OCH STYRELSE

EN LOKALAVDELNING AV SOF BILDAS I GÖTEBORG

ELDSJÄLEN K. G. ARKELSJÖ LEDER GOF I NÄSTAN 20 ÅR

LOKAL RAPPORTKOMMITTÉ (LRK) BILDAS (BLIR SENARE RRK)

MILSTOLPAR I GOFS 60-ÅRIGA HISTORIA

gof
60årår
gof 60
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50-TAL

60-TAL

70-TAL

80-TAL

Från början finns ingen styrelse,
stadgar eller tidning. Kommande
aktiviteter annonseras i GP. Ett
medlemsmöte med föredrag
hålls varje vår och ett varje höst.
Exkursioner anordnas också, en
på hösten och en till två på våren.
Då åker deltagarna i en stor buss,
där det inne i bussen kokas kaffe
på ett gasolkök. Lite längre resor
inom Sverige görs, då man besöker Öland och Skåne. Från mitten
av 50-talet är K.G. Arkelsjö eldsjälen som sköter all logistik och övriga sysslor som en ordförande,
sekreterare och kassör normalt
sköter. På exkursionerna behöver han hjälp med skarpa ögon
och god hörsel och detta hjälper
tonåringen Uno Unger till med. I
början har inte alla ens handkikare. Alla känner varandra, man
är ännu ganska få medlemmar.

Föreningens verksamhet växer,
stadgar tillkommer och lokalt
fågelskyddsarbete tar sin början.
Föreläsningar hålls i Tandläkarsällskapets lokaler. Resor även
utanför Sveriges gränser anordnas till bl a Læsö och Skagen. Referat från resorna finns i Vår Fågelvärld, eftersom GOF ännu inte
har en egen tidning. Sällskapet
Ornitologiska Klubben gav ut
tidningen Fåglar på Västkusten
(1963–1967). Den klubben upphörde och GOF tar därefter över
genom att ”Meddelande från
GOF” kommer ut med två nummer per år fram till 1971. Havsfågelskådningen tar sin början och
på Hönö kan man fortfarande
komma in i militärens bunker vid
Kråkudden, och genom skyttevärnet studera fåglar med de
första tubkikarna (”bly-Kowan”).

Antalet medlemmar i GOF ökar
till 500. Studier och inventeringar
av fåglar görs ofta i samarbete
med Zoologiska Institutionen.
Föreläsningar, exkursioner och
resor expanderar och man reser
utomlands, både inom och utom
Europa. En vecka på Mallorca
med GOF kostar 750 kr. Speciell
ungdomsverksamhet dras igång.
Alla har inte tillgång till bil utan
det är kommunala kommunikationer, cykel eller vandring som
gäller. Nationellt startas projekt
för att bevara pilgrimsfalk och
kungsörn. 1976 finns inte längre
något häckande par av pilgrimsfalk i Västergötland eller på Västkusten. Örnmatning sker vid 34
åtlar i Västsverige 1973–1980.
Fåglar på Västkusten kommer ut
med sitt första nummer i GOFs
regi.

Verksamheten fortsätter att expandera. GOF får en egen klubblokal: Villa Ekliden. Allan Högberg
började som intendent 1988 och
fortsatte i tio års tid. Ringmärkningen på Nidingen startas upp
och mellan mars till november är
fyrplatsen bemannad med frivillig personal som fångar fåglar i
nät och burar. Tretåig mås och
tobisgrisslor är återkommande
häckfåglar på denna utpost i havet. GOF får ansvar för Projekt
Pilgrimsfalk och arbetet med att
rädda pilgrimsfalken tar sin början. Fågelcentralen inrättas och
dit införskaffas avelsfalkar och
falkungar sätts ut på lämpliga
platser på Västkusten. Fågelcentralen arbetar också med att ta
hand om skadade fåglar och att
rehabilitera dem och har fram till
2012 tagit om hand cirka u u u
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ORDFÖRANDE: DENNIS KRAFT

ORDFÖRANDE: UNO UNGER

ORDFÖRANDE: LARS LARSSON

SNF STARTAR FÖRSÖK MED AVEL AV PILGRIMSFALK

ORDFÖRANDE: JENS WAHLSTEDT

PROJEKT PILGRIMSFALK + ÖRN-72 INRÄTTAS NATIONELLT

BEVAKNING INLEDS AV VÄSTKUSTENS FÅ FALKBON

”MEDDELANDE FRÅN GOF” KOMMER UT

ORNITOLOGISKA KLUBBEN (EJ GOF) GER UT FPV

ORDFÖRANDE: K. G. ARKELSJÖ

ORDFÖRANDE: GUNNAR GUSTAVSSON
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GOF FIRAR 60 ÅR SOM FÖRENING

EN KVARTS MILJON FÅGLAR HAR RINGMÄRKTS PÅ NIDINGEN

BOK: FÅGELATLAS ÖVER GÖTEBORG MED KRANSKOMMUNER

FPV BYTER FORMAT TILL 21×27 CM

FÅGLAR I GÖTEBORGSTRAKTEN GES UT VID SIDAN AV FPV

VÄSTKUSTSVARAREN LÄGGS NER

KUSTOBSARS RAPPORTDEL SLÅS IHOP MED SVALAN (SOM STARTADE 2002)

ATLASINVENTERING 2 PÅBÖRJAS + FPV BÖRJAR TRYCKAS I FÄRG

FÖRSTA GÖTEBORGSJAKTEN + RRK DELAS I RRK HALLAND/RRK GÖTEBORG

BOK: TORSLANDAVIKEN: INDUSTRIELL BAKGÅRD ELLER FÅGELPARADIS?

TORSLANDAVIKEN BLIR NATURA 2000-OMRÅDE

VÄSTKUSTSVARAREN FÅR SEPARAT INRAPPORTERINGSNUMMER

FPV BYTER FORMAT TILL 16×24 CM (TIDIGARE 14×21 CM)

FÖRSTA VERSIONEN AV GOFS HEMSIDA LANSERAS

BOK: SKYDDSVÄRDA FÅGELLOKALER I GBG-TRAKTEN (UPPDATERAD 2001)

GOFUG (UNGDOMSVERKSAMHET) DRAR IGÅNG

FÅGELCENTRALEN STARTAS MED AVEL AV PILGRIMSFALK

GOF ARRANGERAR NORDISK ORNITOLOGISK KONGRESS I GOTTSKÄR

BOHUSLÄN BILDAR EN EGEN RAPPORTKOMMITTÉ

uuu 10 000 skadade fåglar. Månadsmötena flyttar från Göteborgs Folkhögskola till Naturhistoriska muséet. 30-årsjubileum
firas och festen kostar 30 kr för
deltagarna.

90-TAL

Den livaktiga ungdomssektionen
GOFUG finns i början av 90-talet
och drar förutom land och rike
runt även igång Västkustsvararen
dit man kan rapportera och lyssna på observationer. Eftermiddagsverksamhet för elever i årskurs 3 och 4 i Väster förekommer
också. Fågelskyddskommitténs
arbete resulterar så småningom i
skyddade områden i Välen, Torslandaviken, Rya skog, Lärjeån,
Vättlefjäll och Galterö för att
nämna några områden där föreningen påverkat och är eller har
varit aktiv. Falkprojektet pågår

under hela årtiondet. Allt som
allt sattes 400 falkungar ut fram
till 1997. Målet var 25–30 häckande par och då projektet avvecklades fanns 34 häckande
vilda par i Västsverige. Ett vindskydd byggs på Kråkudden (se
bakgrundsbilden) så att fågel
skådare inte längre behöver stå
ute och frysa i isvindarna under
höst och vinter. FpV växer från
A5-format till något större.
00-TAL

Den tekniska utvecklingen medför att information och rapportering av fåglar sker över nätet,
först via Kustobsar och senare
Svalan/Artportalen. Ett larmsystem direkt i mobilen finns att tillgå. Diverse lokala fågeltävlingar
för att öka skådandet och gemenskapen på hemmaplan börjar arrangeras under samlings-

namnet Göteborgsjakten.
Atlasinventeringen som GOF genomför pågår 2004–2007 och
resulterar i en tjock bok med jämförelser mot förra inventeringen.
Kvinnorna i GOF organiserar sig i
nätverket LadyBirds och GOF får
sin första kvinnliga ordförande. I
styrelsen är hälften män och hälften kvinnor. Havsfågelskådning
är populärt och vindskyddet på
Kråkudden räcker inte till, så ett
nytt angränsande vindskydd
uppförs. Närexkursioner och resor i Sverige och utomlands förekommer under de senaste årtiondena och många är de ledare
som ställer upp och delar med
sig av sina kunskaper om fåglar.
Exkursionsprogrammet utökas
med ”Aktiviteter för vardagslediga”, som blir väldigt populärt
och kan samla 40–50 deltagare
en torsdagsförmiddag i Göte-

ORDFÖRANDE: MORGAN JOHANSSON

VINDSKYDD 2 BYGGS PÅ HÖNÖ

GOFS HEMSIDA GÖRS OM TILL NUVARANDE UTSEENDE

ORDFÖRANDE: STINA THELANDER

FÖRSTA JANUARIJAKTEN ORDFÖRANDE: BERNDT LINDBERG

FÖRSTA KVADRATJAKTEN

FALKPROJEKTET SLUTFÖRT ORDFÖRANDE: BJÖRN DAHLBÄCK

KUSTOBSAR (FÅGELRAPPORTERING PÅ NÄTET) LANSERAS

VÄSTKUSTSVARAREN STARTAS + VINDSKYDD 1 BYGGS PÅ HÖNÖ

ORDFÖRANDE: PEDER KINBERG

ORDFÖRANDE: DENNIS KRAFT

ORDFÖRANDE: LARS LARSSON

INFLYTTNING I VILLA EKLIDEN

ORDFÖRANDE: STIG FREDRIKSSON

3 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

borgstrakten. FpV börjar tryckas i
färg 2004 och får 2008 nuvarande större format.
10-TALET

GOF är idag en mycket livaktig
förening med många aktiviteter
på sin agenda. Snart är medlemsantalet uppe i 2 000. Det är inte
längre lika nördigt att vara fågelskådare, utan både allmänhetens
kunskaper och intresse för fåglar
ökar hela tiden. En önskelista inför framtiden kan se ut ungefär
så här: (1) Torslandaviken blir ett
fågeleldorado i världsklass.
(2) Fler våtmarker så att arter inte
försvinner från Västsverige.
(3) Fler fågeltorn och plattformar
gärna med sitt- och regnskydd
för att underlätta skådandet.
(4) Antalet medlemmar i GOF
dubbleras.
# KERSTIN HIRMAS
Fåglar på Västkusten 4/2012–1/2013
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Bakgrundsbild: PÄR LYDMARK

gof
60årår
gof 60

RESA 1 523
60 ÅR I FÄLT MED GOF – EN TILLBAKABLICK

Skagen 1986. Åtta gestalter sitter, halvligger eller står i sanddynerna,
men inte ett öga är synligt. Det är stativ, okular och frontlinser i vägen.
25 år tidigare hade stativen varit färre och hattarna fler. 25 år senare
hade någon pratat i telefon. Men målet hade varit detsamma – fåglar.
Conny Palm har grävt djupt i GOFs digra exkursionsarkiv och räknat,
sammanställt, vänt och vridit. Hela 1 522 exkursioner uppenbarade sig.
Resultatet blev i sig en resa bakåt i tiden på 20 sidor. Resa 1 523.
TEXT: CONNY PALM
CONNY.PALM@GOF.NU
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gof 60 år

p

GOFs första resa
utanför landets
gränser gick till
Skagen 1959. På
den tiden var hatt
och långrock vanligare i fält än tubkikare, vilket tydligt
framgår av den
större bilden ovan
där resans enda tub
orsakat en lång kö
av hugade spekulanter klädda i just
rock. Resans ledare
Gunnar Gustafsson
syns i keps till vänster i samma bild.

E

fter en trevande start har föreningen haft
en synnerligen bred och omfattande ex
kursionsverksamhet. Många har genom
GOFs exkursioner byggt upp sin kunskap om fåglar
och umgåtts under trevliga former. Att försöka
sammanfatta allt som hänt under 60 år är svårt då
många minnen inte blivit dokumenterade. I SOFs
Vår Fågelvärld förekom till att börja med korta för
eningsnotiser från lokal verksamhet, men det var
först från 1967 som Meddelande från Göteborgs Ornitologiska Förening gavs ut. Senare övergick denna
publikation i Fåglar på Västkusten. Där har exkur
sionsverksamheten haft en given plats för fören
ingen och numera är det även kompletterat med
hemsida på internet. Ibland har dock redovisning
ar varit svåra att få in eller uteblivit. Totalt har det
blivit 1 522 genomförda exkursioner från starten
20 april 1952 och 60 år framåt. Cirkel- och ung
domsexkursioner är då oräknade.

UPPLÄGG OCH HÖJDPUNKTER

en stuga vid Äskatorps strandängar med Kungs
backafjordens rika fågelliv. När det gällde Getterön
ställde O.F. Reuterwall upp. Allan Andersson ägde
också en tubkikare, vilket var mycket ovanligt på
50-talet. Föreningen ordnade bussresor till kända
fågelmarker som Hornborgasjön, Öland, Skåne,
Kvismaren och Tåkern. Då bil var sällsynt på den
tiden gav det en möjlighet för många att besöka
dessa klassiska lokaler. Någon medlemstidning
fanns inte förrän 1967, men på den tiden anord
nade Göteborgs-Posten exkursioner med jägmäs
tare John Lindner. I samband med referat från
dessa turer i GP stod en blänkare att det också gick
bussturer med Gunnar Gustafsson i GOF. Redan
när bussresan startade redogjorde Gunnar Gustafs
son för vad man förväntades se. När Karl Gunnar
Arkelsjö, som också var ledare för GP:s resor, kom
med, ordnade han ett slags kaffekokeri med stor
kittel, som var mycket uppskattat efter några tim
mar i kyla. Normalt hade man en marsresa, två
stycken i bästa fågeltid april–maj och en hösttur.
Oftast ingick en längre bussresa med övernattning.

DE FÖRSTA TIO ÅREN – UPPSTART

HÖJDPUNKTER 1952-1962:

Den första exkursionen gick 20 april 1952 med 60
medlemmar plus andra intresserade till Getterön,
där Oskar Fredrik Reuterwall guidade.
På 50-talet höll tandläkare Gunnar Gustafsson i
merparten av exkursionerna, ibland med hjälp av
bland andra konstnären Allan Andersson som hade
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Bilder: JAN-MATS ENEROTH (TILL VÄNSTER), GUNNAR GLEMMINGE (OVAN)
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¤ VID FÖRSTA EXKURSIONEN i april 1952 fick man vid Get

terön se skärfläckor, rödspov och pilgrimsfalk och i Var
bergs hamn svart rödstjärt.

¤ MAJ 1954 VID SÖVDESJÖN sågs en ormvråk som levde upp

till sitt namn med en orm i klorna.

¤ FALSTERBO 1956 GAV TVÅ SKRIKÖRNAR och 1958 en skri

Resa 1 523 – 60 år i fält med GOF
körn. Det bör rimligen ha varit större skrikörn med tanke
på vad som observerades dessa år, men det var då svårt
att säkert skilja arterna åt.

¤ DELTAGARNA VID TJOLÖHOLM i mars 1957 kunde se en flock

på närmare 500 snösparvar, ”som gjorde luften helt prickig”.
Dessutom sågs kungsörn, pilgrimsfalk och blå kärrhök vid
Gåsevadholm.

¤ NATTSKÄRRA KUNDE SES på två meters håll vid en tur till

Dättern i maj 1958.

FORTSÄTTNING UNDER 60- OCH 70-TALET

När Gunnar Gustafsson flyttade från Göteborg
övertog föreningens ordförande K.G. Arkelsjö an
svaret för resorna. Med på dessa fanns redan 1958
en ung Uno Unger, som snart visade sin fågelkun
skap och från 1961 bildade K.G. och Uno ett team
som guidade i stort sett alla exkursioner fram till
1973. Under senare delen av denna tioårsperiod
ökade man från 3–4 till 5–7 exkursioner per år.
HÖJDPUNKTER 1962-1972:
¤ VID AVFÄRD MED DANMARKSBÅT till Fredrikshavn i april

UTVIDGNING UNDER 70- OCH 80-TALET

Nu utökade man med fler turer både över helger
och till närområden. Skagen hade redan besökts
1959 över en helg, men nu tog utlandsresandet
mera fart. Antalet exkursioner steg gradvis, 1974
passerades tio och 1979 nådde man över 20 ut
landsexkursioner.
När K.G. Arkelsjö slutade 1973 fortsatte Uno
Unger själv ett tag, men snart var tiden mogen att
sprida ansvaret på fler personer. Nu var det Lars
Larsson, Mats Eriksson, Reino Andersson, Frank
Götmark med flera som alltmer tog vid.
HÖJDPUNKTER 1972–1982:
¤ VID EN KAFFERAST under en resa till Kävsjön i maj 1973

intill Mossjön, öster om Falkenberg hördes en obekant
sångstrof, som lokaliserades till en brandkronad kungsfå
gel.

¤ MÖNSTER OKTOBER 1974 hade utöver sträckflockar av tras

tar och ringduvor en sträckbenägen tretåig hackspett,
berglärkor vid toppstugan och två ringtrastar. Senare sågs
även en kungsfiskare vid Rolfsån.

1966 fick deltagarna från övre däck se en pilgrimsfalk
kretsa över Göteborgs hamn.

¤ ORRE FÖREKOM FÖRR VID KUSTEN och sågs bland annat vid

i maj 1967.

¤ UNDER EN HELGTUR TILL SKÅNE i augusti 1975 vräkte det ut

¤ SOVANDE NATTSKÄRRA KUNDE ses i Södra Lunden, Ottenby
¤ VID RAGNHILDSHOLMEN 1967 kunde en småfläckig sump

höna höras.

¤ ÖLAND I MAJ 1971 gav under en magisk timme vid Ottenby

blåkråka, sommargylling, lundsångare, mindre flugsnap
pare och biätare!

en rundvandring på norra Vrångö i april 1974 och på Sto
ra Amundön april 1977.

380 000 bo-/bergfinkar och 7 000 svartmes. Även nötkrå
kor sträckte.

¤ VID BÖRRINGESJÖN I OKTOBER 1977 upptäcktes plötsligt en

”

Öland i maj
1971 gav
under en
magisk
timme vid
Ottenby
blåkråka,
sommar
gylling,
lundsångare,
mindre flugsnappare
och biätare!

örn, som senare i bättre ljus kunde bestämmas till större
skrikörn. Dagen efter upplevde man 100 000-tals finkar
som vällde ut från Falsterbo samt invasionsarter som nöt
skrika och nötkråka på sträck.

¤ PÅ EN TUR I OKTOBER 1978 till Kullen noterade man 27 in

sträckande sparvhökar som ångrat ett tidigare utsträck,
medan 15 stjärtmesar gick upp på hög höjd och resolut
sträckte ut över Kattegatt.

¤ I BUSSEN PÅ HEMVÄG FRÅN ÖLAND i oktober 1979 kunde

man på en raksträcka i Värnamotrakten se en kungsörn i
90 km/tim.

NED- OCH UPPGÅNG UNDER 80- OCH 90-TALET

Bild: OKÄND FOTOGRAF

Antalet turer sjönk något under de första åren på
80-talet, men framförallt sjönk deltagarantalet.
1983 ställde sig exkursionskommittén frågan var
för speciellt korta exkursioner bara lockade 4–5
personer? Startade man för tidigt? Inte tillräckligt
attraktiva utflyktsmål? Krångligt med föranmälan?
Men istället för att acceptera ett mindre intresse
beslöt man sig för att satsa på fler exkursioner och
nya resmål.
Antalet exkursioner inom Sverige fördubblades
till 44 efterföljande år. Antalet deltagare per tur
blev något lägre, men i gengäld fick man totalt
många fler att delta i exkursionsverksamheten.
Under de kommande åren var utbudet fortsatt högt
och 1988 blev det hela 72 turer i närområdet. Det
fanns oftast minst en exkursion varje vecka under
mars–oktober och resten av året en var 14:e dag.

t

På 70-talet var långrockarna borta. Här
ses Stig Jacobsson
posera med tids
typisk kikare och
klädstil under GOFs
resa till Mallorca i
mars 1977.
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Bild: CONNY PALM

Bild: KÅRE STRÖM

p

Ulf Hassel och Lennart Falk samtalar
med en spelgalen
tjäder vid Borrås
innanför Varberg
1987.
u

Toppskarv har inte
alltid varit en art
man bara åker ut till
Kråkudden en dag
om man vill se.
Fram till 90-talet, då
grupper som den
här började övervintra i norra Bohuslän, var den en
första klassens raritet. Bilden är tagen
vid Segelskären
1993.

HÖJDPUNKTER 1982–1992:
¤ PÅ VRÅNGÖ I OKTOBER 1983 stannar ledaren Lars Hellman

och berättar att en viss sumpgöl är utmärkt för dvärgbeck
asin – varpå han tar ett steg och skrämmer upp en!

¤ I DE MARITIMA SNÅREN på Yttre Tistlarna i maj 1985 hit

tades fem blåhakar, två–tre törnskator, svart rödstjärt och
göktyta – totalt 35 tättingarter. Även båtresan till Tist
larna i maj 1990 var mycket lyckad med sjungande blå
hake och närobsar av göktyta, ortolansparv med mera.

¤ TINÄSET MARS 1986 bjöd på följande underhållning: sparv

uggla, tjäderbuller, flera ropande slagugglor, ett gråspett
par, spelande orrar, järpe, 100 snösparvar, pärluggla.

¤ EN LITEN AVSTICKARE INNANFÖR VARBERG i maj 1987 gav

närkontakt med en mycket energisk spelgalen tjäder, som
visade sig i all sin prakt vid en liten skogskulle.

¤ VID SKÅDNING FRÅN VINDSKYDDET vid VOF-huset på Get

terön i november 1985 upptäcktes en mängd skådare intill
flygfältet och Dennis Kraft hade inga problem med att
övertala gruppen att undersöka saken. Väl vid flygfältet
gick där en mindre gulbena, som sågs fint av alla.

¤ VID EN STILLA HÖSTPROMENAD på långt led vid Gåsevad

Under 90-talet var antalet exkursioner fortsatt högt
med en trogen skara av pålitliga exkursionsledare.
Mot slutet av 90-talet fick några turer ställas in på
grund av problem med att få fram ledare. Under
1998 konstaterade exkursionskommittén att anta
let anmälningar minskat och att utbudet därmed
kunde minska.
Nu hade man upptäckt att norra Bohuslän vin
tertid besöktes av norska toppskarvar och under
första halvan av 90-talet arrangerades båtturer ut
till Segelskären i Kosterarkipelagen, oftast under
Roland Börjessons ledning. Toppskarvarna var på
litliga, men vädret under november och februari
desto mer opålitligt.
En annan nyhet var att man från 1997 började
med kvällsexkursioner på våren i Botaniska med
annonsering för allmänheten i GP.
HÖJDPUNKTER 1992–2002:

holm i november 1986 bakom ledaren Uno Unger flög en
fågel upp och förbi längs den häpna gruppen som först
stod som frågetecken. När den stöttes igen och man såg
rödbruna vingar och hängande ben stod det klart – en
kornknarr!

¤ HALLANDSKUSTEN FEBRUARI 1994 – på vintertur i gott väder

spett inklusive fyra individer av mindre hackspett, sjung
ande trädlärkor, sex arter trast med tre fina ringtrastar,
flera orrar och konsert av storlommar.

¤ PÅ TUREN TILL VALLERÖ i maj 1994 sattes ett strategiskt kaf

¤ EN VANDRING I VÄTTLEFJÄLL april 1988 gav fyra arter hack

¤ EN GENTLEMAN I VIT FRACK, nacktofs och svarta ben med

gula skor beskådades i Klosterfjorden – en silkeshäger.
Detta var i juli 1988 och några deltagare tog av sig strum
por och skor för att gå ut i vattnet för att se den ordentligt.

¤ UTANFÖR DAMBADET PÅ MARSTRAND i mars 1989 upptäck

te Mats Raneström en praktejderhane bland alla spelande
ejdrar.

¤ LÄRJEÅN APRIL 1991 – ett par stjärtmes klängde i ett träd,

två forsärlor födosökte vid en gödselstack och två sten
knäckar antecknades. Vid Lärjehed flög en ringtrast över
ån och blev den sjätte trastarten. Dessutom sågs en ström
stare.
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STABILT OCH SEN NEDGÅNG UNDER 90- OCH 00-TALET
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¤ VID GÅSEVADHOLM I FEBRUARI 1993 tog Stig Jacobsson

gruppen ut på en äng där en flock på 165 steglitser satt
snyggt uppradade på telefontrådarna.

sågs sex berglärkor, blåhök, snösparvar, två pilgrimsfal
kar, snatterandshane, vittrut, rördrom, vattenrall, skägg
mesar och flygande kungsfiskare.

feläger upp bland visans alla blommor. Sedan radade fåg
larna upp sig: en eller två ortolansparvar, sjungande blå
hake, skärpiplärkor, spelande enkelbeckasin, ett gökpar
och jagande kustlabbar.

¤ BECKASINEXKURSIONEN TILL JORDFALLSBRON gav 30 enkel

beckasiner, två dvärgbeckasiner och en dubbelbeckasin i
oktober 1995.

¤ TJOLÖHOLM JANUARI 1996 uppvisade fem havsörnar.

¤ UNDER EXKURSIONEN TILL HALLANDSKUSTEN i februari

1996 kunde man se på havsörn som ryttlande försökte
fånga en trut på vattnet.

¤ TJÄDER SÅGS VID VANDRING i Svartedalen september 1997.

Resa 1 523 – 60 år i fält med GOF
DE SENASTE 10 ÅREN

Svårigheterna att rekrytera nya ledare, för att er
sätta dem som flyttat eller ville avstå, gjorde att
antalet traditionella exkursioner började sjunka
något i början på 00-talet. Kvällsexkursioner i Bo
taniska med annonsering i GP fortsatte med un
dantag för 2006.
Exempel på en ny populär tradition som etable
rades var en vårpromenad utefter Lärjeån under
Lars-Erik Norbäcks ledning. Samarbete med Svens
ka Cykelsällskapet med tur i maj till Stora Amundö
var ett nytt grepp 2002, och 2004 lades en dag till
på Ölandsresan i oktober så att man åkte redan
torsdag eftermiddag.
På senare år har aktiviteten stigit väsentligt igen
med kraftiga tillskott genom att först föreningens
kvinnor startade LadyBirds exkursionsverksamhet
2002 och att exkursioner för vardagslediga inför
des 2008. På vardagsexkursionerna har fler klivit
fram och man är en stor skara aktiva. Från början
provade man med torsdag varannan vecka och
vandringarna blev oerhört populära. Vid några till
fällen har man fyllt allt parkeringsutrymme vid
startplatsen. I ett försök att få mer spridning bör
jade man med veckovisa turer, vilket gav en ännu
större uppslutning. Kvinnorna i LadyBirds har tu
rer av mer opretentiös karaktär, man går med i en
e-postlista, en resesamordnare bestämmer resmål
och styr upp samåkning, men behöver inte delta.
Deltagarna leder sig själva.
Under 2011 slogs det gamla antalsrekordet från
1988 och det nya rekordet lyder nu på 78 exkursio
ner (se diagrammen till höger).
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HÖJDPUNKTER 2002–2012:
¤ EN VANDRING LÄNGS LÄRJEÅN med en avstickare till Gun

nilse i april 2003, där man fick se tre ringtrastar och längs
ån 6–8 forsärlor, mindre hackspett, stenknäck, drillsnäppa
och sångare. I april 2005 såg man också två ringtrastar vid
Gunnilse, dessutom sågs forsärla, stjärtmes, drillsnäppor
och två mindre hackspettar vid ån.

¤ SÖDRA HALLAND MAJ 2003: En aftonfalk letades upp, prak

tobs av ett pungmespar och en så kallad snöbollsobs (det
vill säga upprepad obs av arten med uppgradering av upp
levelsen) av brun glada.

¤ VANDRING I SÖDRA SANDSJÖBACKA i november 2003 gav

sångsvanar vid Knipemyst och senare talltita, svartmes
och tofsmes. Avslutningsvis fick man se en kretsande ung
kungsörn.

¤ SÖDRA HALLAND MAJ 2004: Över 120 arter med rallhäger

utanför Höganäs, vit stork, flera mindre flugsnappare,
sjungande brandkronad kungsfågel på norra sidan Hal
landsåsen och svartbrynad albatross i Kattvik – vilket för
anledde någon att muttra ”det är mycket nu …”

¤ TURERNA TILL KVISMAREN oktober 2004 och 2005 hade ut

”

– vilket
föranledde
någon att
muttra ”det
är mycket
nu ...”

över många gäss även besök till reservatet Trolldalen i
Kilsbergen med tretåig hackspett och järpe.

¤ EN TUR TILL HALLANDSKUSTEN i november 2005 gav berg

lärkor vid både Smedsgård och Galtabäck. Vid den senare
lokalen hittades också snösiskor i en stor gråsiskeflock
innan en jagande sparvhök dök upp.

p

Bild: STIG FREDRIKSSON

En nykomling bland exkursionsmålen, Hökälla, som efter
restaureringen har fått stå som mål eller delmål på många
exkursioner. Här syns Matserik Eriksson leda en vandring i
området den 8 maj 2004.

¤ VID RAMSVIKSLANDET I OKTOBER 2006 noterades 50 topp

skarvar och många alkekungar.

¤ PÅ HYPPELN I NOVEMBER 2011 sågs skärpiplärka, tordmule,

tobisgrissla, små- och storlom, toppskarv, snösparv och
åtta sydsträckande fjällvråkar.
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Bild: PÄR LYDMARK

p

En busslast stäpphökspanande GOFare vid Lis mosse i
Halland i september 2008. Som så
många andra gån
ger på dessa populära dagsresor till
Halland var det
Berndt Lindberg
(bak i mitten av
bilden) som körde
bussen.
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EXKURSIONSTYPER
EXKURSIONER I NÄROMRÅDET

Först i maj 1960 provade man en morgonexkursion
till Botaniska trädgården. Den rönte stort intresse.
Sporadiskt återkom sedan Botaniska, men från
1973 (utom 1978) blev det ett årligt arrangemang
med totalt över 100 vandringar. I mitten av 70-ta
let byggde man på med Välen (1974), Stensjön
(1975), Stora Amundö (1976), Rya skog (1978)
och Ragnhildsholmen (1978). Alla blev inte regel
bundna, men det blev vinterturen runt Göteborg
från 1980. I början undervisade Lars Larsson om
trutars olika åldersdräkter i hamnen, medan man
på senare år har utvidgat till att åka runt till det
som rapporterats övervintra i Göteborg – oftast un
der Uno Ungers ledning.
1988 var första året som SOF-initiativet Fågel
skådningens dag, under bästa skådningstid i maj,
genomfördes. Pressreleaser sändes ut från SOF.
GOF startade ambitiöst med sex lokaler. Efterföl
jande år arrangerade man på 3–5 lokaler – Svart
tjärn, Botaniska och Rya skog varje år.
Satsningen på Fågelskådningens dag blev senare
något mindre, ibland koncentrerade man sig på
Botaniska/Slottsskogen. Under 1997–1998 och
2002–2005 uteblev arrangemanget, men 2006
gjordes en nysatsning med fyra olika platser. Även
de följande åren, 2007–2008 och 2011, gjordes Få
gelskådningens dag på 3–4 platser.
Även åren utan Fågelskådningens dag har man
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haft nybörjarexkursioner för allmänheten. Oftast
under en söndag i april, då ledare inte varit så upp
tagna. Från 1997 infördes kvällsvandringar mitt i
veckan i Botaniska och vid enstaka tillfällen även
till Bokedalen. 1998 provade man även en familje
exkursion till Gunnebo, men den slog inte väl ut.
HÖJDPUNKTER I NÄROMRÅDET:
¤ GÖTEBORG RUNT JANUARI 2007: Alfåglar, smådopping och

pilgrimsfalk sågs vid Säveåns mynning, svarthuvad mås
vid Klippan, bergand och varfågel bland mycket annat i
Torslandaviken och avslutningsvis stenknäck vid Hökälla.

¤ GÖTEBORG RUNT JANUARI 2012: Med Uno Unger såg man

varfågel och kattuggla vid muddret vid Välen, i Lillhags
parken hittade man 20 bändelkorsnäbbar, Torslandaviken
gav två vinterhämplingar, brunänder, salskrake och, i
skymningen, berguv.

DAGSRESOR

Hallandskusten lockade redan från början och
strandängarna mellan Morups tånge och Getterön
har fortsatt att besökas regelbundet under alla års
tider med över 200 turer. Många gånger har också
markerna innanför Varberg besökts. Norra Halland
med Tjolöholm och Mönster i främsta rummet har
varit populärt med runt 100 turer, men kanske mer
sällan på senare år.
Nattsångare på Hisingen och då främst Ragn
hildsholmen har varit en stående punkt sedan
60-talet. Sporadiskt förekom även cykelexkursio
ner på Hisingen för att lyssna på nattsångare.

Resa 1 523 – 60 år i fält med GOF
Föreningen har inte varit lika flitig i Bohuslän,
men Orust och Ramsvikslandet har haft ett flertal
besök. När toppskarven inte var etablerad runt Gö
teborg företogs ett flertal turer till Segelskären i
Kosterskärgården, där den var tämligen säker höst
och vinter. Västergötland med Hornborgasjön och
Östen har haft stor dragning allt sedan 50-talet
med över 50 resor.
Vårsträcket i Göteborg ses bäst i kustbandet och
då helst så långt ut man kan komma. När priserna
på taxibåt var överkomliga gjordes många turer
under den så kallade blåhakeveckan i början av
maj till Yttre Tistlarna, som har många ”giftiga”
snår att leta igenom. På hösten är Vinga mer lämp
ligt. Där finns en riktig hamn, vilket underlättar
vid blåsigt väder. Lars Hellman började 1983 med
vandringar på öarna i södra skärgården, medan le
darna för vandringar till de norra skärgårdsöarna
varierat.

Bild: JAN WENDEBY

HELGRESOR INOM SVERIGE

¤ UNDER DEN BLÅSIGA SEPTEMBER 1997 sågs storlabb vid

Under 60 år har man haft 197 resor med övernatt
ning på helger. De landskap i Sverige där det ses
mest fåglar är Skåne och Öland. Därför har flest
helgresor gått dit genom åren. Skåne toppar med
70 resor, varav östra Skåne haft sex och Helsing
borgstrakten en. Öland ligger inte långt efter med
63 resor. På tredje plats, men långt efter med 13
resor, kommer Närke med Kvismarens våtmarker
och Kilsbergen. Värmland med Stöllet och Värm
landsnäs, ofta kombinerat med Dalsland, kommer
på fjärde plats med elva. Västergötland med Horn
borgasjöns nattsångare och Kinnekulles vackra
landskap har haft åtta helgresor och Östergötland
med sina gäss vid Tåkern har besökts sju gånger.

¤ PÅ RÖDSKÄR UTANFÖR VARBERG sågs ringtrast och blåhake

HÖJDPUNKTER FRÅN HELGRESORNA I SVERIGE:

HÖJDPUNKTER FRÅN DAGSRESORNA:
¤ INSTRÄCK AV NATTSKÄRRA ses mycket sällan, men i maj

1986 vid Morups tånge fick gruppen se att en förmodad
tornfalk långt ut över havet bli till en nattskärra.

¤ PÅ HALLANDSKUSTEN I SEPTEMBER 1989 kunde man njuta av

tre rödstrupiga piplärkor på mycket nära håll vid Morups
tånge och hela nio lappsparvar sågs senare vid Galtabäck.

¤ SVERIGES ANDRA FYND AV PROVENCESÅNGARE upptäcktes i

ett snår på Tistlarna i maj 1988. Ortolansparv och lapp
sparvar gladde också.

¤ TVÅ ORÄDDA FJÄLLPIPARE sågs vid Morups tånge i septem

ber 1997.

Mellbystrand.
i maj 2007.

p

Bussnära skådning
under en tvådagarstur till södra Halland
i maj 2002. Med rätt
chaufför är inte små
vägar ett hinder för
stora bussar.

¤ FRÅN ÖSTRA SKÅNE I MAJ 1995 kan nämnas flöjtande som

margyllingar vid Ravlunda, Haväng med fältpiplärka, af
tonfalk jagande vid Herkulesdammarna, natthäger vid Kå
seberga, kornsparv vid Hammar och ringnäbbad mås i
Halmstad på hemresan.

¤ ÖSTERLEN MAJ 2005 gav följande: Tio sommargyllingar

(Flodahusdammen), kornsparv (Hammar), brunglada
(Ystad) och man såg flygande rördrom (Herkulesdammar
na), aftonfalk (Ravlunda), skedstork, svartbent strandpi
pare och gulhämpling (Falsterbo).

¤ FALSTERBO SEPTEMBER 2009: Två fjällpipare vid Munka

gårdsfloen på nerresan, vattenrallar och fjällabb från Nab
ben, lärkfalkar, badande steglitser, stjärtmes och kungsfis
kare vid Krankesjön och en vit stork som flög över bussen
under hemresan.

¤ PÅ ÖLAND I OKTOBER 1989 var en höjdpunkt när man fick

två jordugglor över huvudena samtidigt som man tittade
på en jaktfalk vid Bådens fuktängar.

¤ VID UDDEN PÅ OTTENBY gick en mindre sumphöna ner i
p

Bild: CONNY PALM

Tyngsta upptäckten hittills på en GOF-exkursion – Sveriges
andra fynd av provencesångare på Yttre Tistlarna den 7 maj
1988.

maj 1991, omringades av gruppen, men rymde och das
kade fötterna i ansiktet på en av GOFarna. Dagen efter såg
man en härfågel runda fyren Långe Jan.

¤ ÖLAND VECKA 42 1991 inleddes med en kungsfågelsångare i

Norra Lunden. Man fortsatte till Bröttorpsören med prak
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GOF har under åren arrangerat inte mindre
än 63 helgresor till Öland. Här ses deltagarna i 1983 års höstupplaga av resan vid
Södra Lunden i Ottenby.
Bild: STIG FREDRIKSSON
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tobs på ökensångare. Stötte upp sex dvärgbeckasiner och
sju lappsparvar på Stora Ören och avslutade med större
turturduva vid kommunalhuset i Mörbylånga.

¤ PÅ ÖLAND I MAJ 1996 hoppade fem ortolansparvar likt grå

sparvar i fyrträdgården Ottenby. Fjällpipare lyckades man
se på Schäferiängarna. Två aftonfalkar fanns i Gårdbytrak
ten och en rostgumpsvala upptäcktes på en tråd vid
Kungsgården. En kornknarr gick helt öppet i fyrträdgår
den och citronärla sågs vid Össby.

¤ ÖLAND OKTOBER 1996: Under första eftermiddagen trillade

rariteterna in på löpande band. Först på menyn stod prä
rielöpare i Segerstad, den följdes av bergstaigasångare i
Slagerstad, kungsfågelsångare vid Össby och till slut
tuvsnäppa vid Eckelsudde. Efter den ornitologiska menyn
åts det lufsa på Doris döttrar.

¤ ÖLAND MAJ 2002: Sjungande blåhake i Ottenby fyrträd

gård, rödstrupig sångare och härfågel vid Södra Lunden
gav en god start. Under pingsthelgen sågs dessutom silkes
häger i Beijershamn, fjällgås bland vitkindade gäss, afton
falk på tråd, svartbent strandpipare vid Sebybadet, orto
lansparv och ringtrast. Hemresan gick via Halmstads
oceanhamn och den stationära tereksnäppan där.

¤ ÖLAND JUNI 2005: Två rostgumpsvalor och tre lundsångare

sågs fint vid Ottenby. Biätare fanns öster om vandrarhem
met i Ås samt vid Södra Lunden.

HELGRESOR TILL DANMARK

Redan 1959 åkte GOF till Skagen. Under några pe
rioder har Danmark varit mycket populärt som
helgresa med sammanlagt 27 resor. Vårsträcket av
sjöfågel med till exempel lommar som rundar Ska
gen och koncentrationen av rovfåglar lockar, men
också det mildare klimatet gör att höstsäsongen
kan förlängas med turer ner till södra Jylland. Blå
siga höstar med alla fyra arter labb och goda möj
ligheter till tärnmås under september var en begi
venhet under flera år, men efter flera höstar i rad
med alltför vackert väder, och därmed lite fågel,
plockades dessa turer bort. I Danmark har ovanlig
heter som häckande vit stork, kornsparv och tofs
lärka kunnat ses på norra Jylland, men med tiden
har dessa blivit alltmer svåra och krävt resor långt
ner till södra Jylland. Våren 1992 for man även
över gränsen till marsklanden på tyska sidan.
September 1968 företog man en rullande båt
resa med m/s Ludde 1 direkt till ”Nordens pärla”
Læsö. Hemresan blev dock lugn.
HÖJDPUNKTER FRÅN DANMARK:
¤ LÆSÖ 1968 HADE FORTFARANDE kornsparvar och snösparv

kunde ses på strandängarna.

¤ SEPTEMBER 1988, SKAGEN: Utöver de förväntade labbarna

upptäcktes en ung svarthuvad mås.

¤ VÄSTRA JYLLAND 1988 avslutades vid Bygholms Vejle med

havsörn, pilgrimsfalk och skäggtärna.

¤ SKAGEN I MAJ 1989 gav brunglador, vita storkar, gulhämp

ling och utsträckande biätare.

¤ SKAGEN I SEPTEMBER 1989 hade toppar som 4 gråliror och

en vitnäbbad islom.

¤ SKAGEN I SEPTEMBER 1990 gav åtta gråliror och en förrymd

White-winged Widowbird.

¤ SKAGEN I SEPTEMBER 1992 fick man se en mindre lira på

närhåll som väjde för gruppen när den tvärade över Gre
nen.

¤ SKAGEN I MAJ 1995 bjöd på en höjdare i form av en rosen

mås. Rödstrupig piplärka vid Jerup och häckande svartha
kade buskskvättor vid Kandestederne gladde också.

p

Bild: RUDI JELINEK

Totalt 27 resor har
gått till vårt grannland i väst, Danmark.
Skagen har varit det
huvudsakliga målet,
liksom i fallet på bilden i maj 1986.

¤ SKAGEN SEPTEMBER 1995: Frisk SV-vind, kontinuerligt

sträck av tretåig mås, cirka 10 000, 4+12 gråliror, ung
tärnmås, 100 havssulor, 3–4 bredstjärtade labbar, tre stor
labbar, 50 stormfåglar, misstänkt gulnäbbad lira.

¤ VÄSTRA JYLLAND NOVEMBER 1995 bjöd på 3 000 ljungpi

pare, hundratals mindre sångsvanar och 55 kornsparvar
vid Veststadil Fjord. Minervauggla kunde beundras vid en
kyrka utanför Århus.

¤ SKAGEN MAJ–JUNI 1996 gav svart stork vid Grenen och tur

turduva i Ellekrattet. Vid Store Klit hittades trädlärkor och
sjungande fältpiplärkor.

¤ SKAGEN SEPTEMBER 2003: Tusentals havssulor och många

stormfåglar passerade. En tärnmås flög längs stranden.

LÅNGRESOR I SVERIGE OCH ÖVRIGA NORDEN

Gotska Sandön har en egenartad natur och en iso
lerad position i Östersjön med möjlighet till många
spännande fågelvandringar. Det blev några inställ
da försök, men två veckoresor har genomförts.
Svenska fjällen attraherar mycket och GOF har
genomfört ett flertal resor dit (den senaste kan du
läsa mer om i ett separat resereportage i det här
numret av FpV).
Även Norge har besökts med Runde och Sval
bard där ismås kunde kryssas, Varanger via norra
Fåglar på Västkusten 4/2012–1/2013
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p

Visserligen gjorde
man en del udda
upplägg för att
spara in på logikostnaderna under
föreningens första
årtionden (läs mer
om det på nästa
sida), men det här
improviserade
regnskyddet i Rumänien 1983 var av
mer tillfällig natur.

Finland med nordsångare 1980 och spetsbergs
grissla i Nordnorge samt norska fjällen. Ett samar
bete med Skåne gav en tur till Färöarna och där
sågs stormsvala.
LÅNGRESOR I NORDEN:
RESMÅL

ANTAL

Norge
8
			
			
			
Härjedalen
3
Norrland
2
Gotska Sandön
2
Jämtland
2
Gotland
2
Färöarna
1

ÅR

1967 (Runde), 1985 (Svalbard),
1978 (Runde), 1980 (Varanger),
1986, 1988, 1998 (Runde),
2011 (Varanger)
1996, 2000, 2009
1982 (Ammarnäs), 2004
1990, 1992
1992 och 1994 (Ånnsjön x 2)
2001, 2010
1972

LÅNGRESOR UTANFÖR NORDEN

I slutet av 70-talet tog utlandsresandet fart, flera i
föreningen hade skaffat sig god erfarenhet, och i
rask takt avverkades klassiska resmål i Europa som
Bosporen, Turkiet (1976), Neusiedler Sea, Öster
rike (1977), Mallorca, Spanien (1977), södra Spa
nien (1977), Grekland (1977) och Camargue,
Frankrike (1979).
På 80-talet började resorna även att sträcka sig
utanför Europa. Man blev en stor grupp som triv
des att resa tillsammans och under hela 80-talet
och en bit in på 90-talet var långresandet både
inom och utom Europa mycket omfattande, oftast
med Lars Larsson som entusiastisk reseledare.
Hans Kenyaresa 1989 blev snabbt övertecknad och
Lars fick ha Kenya tre år i rad. Dessa resor blev le
gendariska både för sin fågelmängd och sparsam
ma matransoner.
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Under 1993 fick ett par långresor ställas in på
grund av avhopp och magert intresse. Dessutom
hade det startats flera svenska reseföretag av skå
dare som erbjöd ett stort utbud av fågelresor och
långresandet i föreningens regi mattades. Men från
2005 har nya entusiaster, i första hand Berndt
Lindberg och Rudi Jelinek, blåst liv i resandet igen
och man har återigen en stomme av föreningsmed
lemmar som ivriga resenärer.
LÅNGRESOR UTANFÖR NORDEN:
RESMÅL

ANTAL

Spanien
7
			
			
Grekland
4
			
Polen
3
Kenya
3
Turkiet
2
Israel
2
Marocko
2
Indien
2
Bulgarien
2
USA
2
Österrike
1
Frankrike
1
Gambia
1
Tunisien
1
Rumänien
1
Sovjet
1
Holland
1
Australien
1
Ungern
1
Mexiko
1
Kina
1
Borneo
1
Costa Rica
1

ÅR

1977 (Mallorca), 1977, 1984,
1988, 1992 (Pyrenéerna), 1995,
2003
1978, 1986, 1999 (Lesvos),
2009 (Lesvos)
1981, 1987, 2005
1989, 1990, 1991
1976 (Bosporen), 1989
1985, 1989
1987, 2006
1988, 2010, 2012
2008, 2010
1980 (East coast), 2011 (Hawai)
1977 (Neusiedler See)
1979 (Camargue)
1980
1982
1983 (Donuadeltat)
1986
1990
1990
1991
1991
1991
1992
1993
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SVENSKA
LÅNGRESOR
10

UTLÄNDSKA
HELGTURER
42
UTLÄNDSKA
LÅNGRESOR
54
VARDAGS
103
LADYBIRDS
110

SVENSKA
697
SVENSKA
HELGTURER
202

lade in. Anmälningsresultatet gav mycket klar
övervikt till den lugnare resans förmån. Till Öland
hade man ytterligare en nattresa 1987, men från
1988 försvann nattresorna. Utöver piggare delta
gare blev man av med kommunikationsproblemen
med att ta sig till samlingsplatsen vid midnatt.
I början bodde man ståndsmässigt på Snoge
holms slott under Skåneturer och av alla övernatt
ningsställen måste Tyras pensionat i Degerhamn
på Öland särskilt nämnas för den goda hemlagade
maten. Några gånger har det också varit tältturer
för att komma närmare fågellivet, till exempel till
Kvismaren i slutet av 80- och början av 90-talet.
TRANSPORTER

LOKALA
303

ANTAL EXKURSIONER PER EXKURSIONSTYP 1952–2012

LOGISTIK OCH VÄDER
LOGI

I början sparade man på övernattningskostnader
för helgexkursioner genom att starta natten till lör
dag och köra till resmålet under natten eller ta en
nattfärja till Danmark. Väl på plats i gryningen
gällde det att skaka av sig sömnigheten och hålla
ut till lördag kväll. Under senare delen av 80-talet
slopades nattkörningarna och med start vid 17tiden kunde man få två nätters sömn. 1986 prova
de man med dubbla erbjudanden till Falsterbo –
dels en med start fredag kl 16 i lugnare tempo med
inledande vandrarhemsövernattning under ledning
av Allan Högberg dels en med inledande nattresa
kl 01. Kanske Allans popularitet som ledare spe

Under 50-talet var det hyrd buss eller buss plus en
staka bilar som gällde, efterhand som det blev mer
allmänt att äga bil övergick man till samåkning i
bilar under dagsturer där deltagarna inte fyllde en
stor buss. Hornborgasjön har dock alltid varit så
populärt att den krävt buss. För helgresor övergick
man senare till VW-bussar man kunde köra själva.
När man 1993 fick Berndt Lindberg engagerad i
exkursionsverksamheten fick man en busschaufför
som dessutom hade tillgång till buss och man slapp
besvären med kommunikation mellan många bilar
under resorna.
På senare år har man många gånger gått ifrån
att ha en gemensam samlingsplats i centrum och
istället samlats på resmålet. Speciellt för de popu
lära vardagsvandringarna har det blivit problem
att hitta tillräckligt stora parkeringsplatser – till
exempel vid Sandsjöbacka i mars 2012 då det kom
60 deltagare i 31 bilar.
För skärgårdsturer hyrde man många gånger
egen båt, då färjeförbindelserna inte var lika ut
byggda som idag. I slutet av 80-talet anlitades ofta
sjötaxi till Tistlarna, men det blev senare lite för
dyrt. Vid en del tillfällen har också resan gjorts
med allmänna kommunikationsmedel.

”

I början
bodde man
stånds
mässigt på
Snogeholms
slott under
Skåneturer

EXEMPEL PÅ BILFRIA RESOR:
¤ NOVEMBER 1979 TOG MAN TÅGET till Varberg och vandrade

därefter ut till Getterön.

¤ MARS 1983: REGULJÄRBUSS TILL KUNGSBACKA och bussbyte

till Vallda Sandö.

¤ JANUARI 1984: BUSS FRÅN GÖTEBORG, byte i Sörred till Kall

hed. Vandring till Kornhall och åter med buss därifrån.

¤ AUGUSTI 1984: TÅG TILL FALKENBERG och vidare med buss

till Lynga. Vandring därifrån 12 km till Träslövsläge. Buss
sedan till Varberg för återresa med tåg till Göteborg.

¤ NOVEMBER 1984: BUSS/TÅG TILL KUNGSBACKA för buss till

Hanhals. Därefter vandring efter Rolfsån till Gåsevadholm
och vidare till Kungsbacka för buss/tåg tillbaka.

p

Bild: STIG FREDRIKSSON

Tubtrave i bagaget på Ölandsbussen hösten 2008. När man
reser med kommunala bussar gäller det dock att knö in alla
tubar någon annanstans.

¤ FEBRUARI 1985: TÅG TILL FLODA. Vandring utmed Säveån till

Lerum och återfärd med tåg.

¤ SEPTEMBER 1990: LOKALTÅG TILL ALINGSÅS och vidare med

buss till Brobacka för skådning.
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¤ OKTOBER 1993: TÅG till Alingsås, byte till buss till Slätthult.

Vandring 11 km till Storskogens busshållplats för återfärd
med buss och tåg.

¤ MAJ 1994: EXPRESSBUSS TILL HÄLLEVIKSSTRAND, färja till Kä

ringön, övernattning på vandrarhem och båt efterföljande
morgon till Vallerö utanför Orust.

¤ APRIL 1995: BUSS TILL BENAREBY, vandring 11 km förbi

Finnsjön, Hårssjön och Tulebosjön till Kållereds station
för återfärd med buss och tåg.

¤ OKTOBER 1995: PENDELTÅG TILL KUNGSBACKA och vidare

med buss till Släp. Vandring norrut i Sandsjöbackareser
vatet.

TIDER

”

Jag har
aldrig
varit
blötare
någon
gång
utan att
ha badat
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Utöver att man förr hade nattresor till mer avlägs
na resmål som Öland med start kl 22–24 startade
man tidigt även till de mer närbelägna. Hornborga
sjön i april hade start kl 02–03 de första åren och
väl framme fick man invänta ljuset innan man kun
de börja skåda. Från mitten av 80-talet satsade
man på kl 04 som behölls under många år, men
2000 flyttade man till kl 05 och 2006 till 05.30 då
folk klagade på att de inte kunde ta sig till sam
lingsplatsen så tidigt på morgonen.
Oftast var avresetiden kl 05, men på 80-talet i
maj kunde även en Morups-resa starta kl 03 och
vadarturerna under sommaren startade kl 04.
Lomsträcket i Laholmsbukten i början av maj kräv
de avfärd kl 01, för att hinna se insträcket över
land i gryningen. Vid närmål där man möttes på
plats, som Botaniska, startade man i början kl 06,
för Stora Amundö tillämpade man kl 07. Undantag
var givetvis den mörka årstiden november–februa
ri. När man 1983 hade en nedgång på deltagare
lade man under en period till en ”akademisk” kvart
till samlingsstarten och till närmålen försökte man
anpassa sig till kommunala transportmedel. Det
gjorde att Botaniska fick start kl 05.35/05.40 med
an Stora Amundö fick 08.15.
Avresetiden för dagsutflykter flyttades till 05.30
först under 1986 och från 1987 blev det blandat
05.30 och 06.00. Även nybörjarexkursioner kunde
starta 05.40 i Botaniska i mitten på 80-talet.
Under 1988 flyttades starttiderna för kortare
vandringar under våren till kl 07 för Svarttjärn och
kl 08 för Botaniska. Enstaka tidiga undantag moti
verade av fåglarna förekommer, till exempel i maj
1992 med båtresa från Saltholmen kl 03 för att nå
ut till Tistlarna i första morgonljuset då fåglarna är
som mest oskygga.
Ett prov till Getterön i september 1986 med start
kl 12 och hemkomst 21.30 slog inte väl ut, kanske
kändes tiden lång? Start kl 10 har fungerat bättre,
till exempel i november 1988 och oktober 1989 till
Norra Halland där alla deltagarna kunde känna sig
utsövda. September 1999 startade man kl 14 och
augusti 2001 var starttiden kl 12 för skådning
längs Hallandskusten och man kunde avsluta i sol
nedgångens medljus i Morups tånge.
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PENGAR

I början gick man ut med olika pris för medlemmar
och icke medlemmar. Från 1989 har vi tagit ut 5 %
av ordinarie exkursioner (minimum 5 kr) och 2 %
av långresor till fågelskydd. 1992 ändrade man mi
nimiavgiften till 10 kr per person. Från 2004 gäller
5 %, dock minst 20 kr med undantag för vardags
exkursioner. Denna fågelskyddsavgift har sedan
starten 1988 gett aktningsvärda 231 000 kr.
Jämförelse av exkursionskostnad mellan olika
tider blir aldrig rättvist, då övernattningar, eventu
ellt ingående mat, busshyra, bilkostnad, antalet be
talande deltagare och penningvärdet varierat.
NÅGRA PRISEXEMPEL SOM KURIOSA:
¤ RESAN TILL HORNBORGASJÖN gick på 20 kr 1958.

¤ EN SKÅNETUR ÖVER EN HELG kunde kosta 60 kr i slutet av

50-talet.

¤ EN RESA 1963 MED HYRD BÅT till södra skärgården kostade

12 kr (15 kr för icke medlemmar).

¤ ÖLANDSRESAN ÖVER PINGSTEN 1964 med två övernattningar

och helinackordering för 85 kr.

VÄDER

Dåligt väder har sällan stoppat exkursioner. En pe
riod inleddes exkursionsreferaten ofta med ”några
tappra hade samlats”. Vissa exkursionsledare kände
sig förföljda av regn. I ett referat från Vrångö i fe
bruari 1982 kunde vädret beskrivas med ”tät dimma, minusgrader och kulingvindar – fattas bara att
det börjar snöa också” (snart hade stora snöflingor
börjat falla ur dimman). Någon exkursionsledare
fick frågan: ”Regnar det alltid på dina exkursioner?”.
I något referat beskrivs bilresan som ”ursinnigt regnande med maximala vindrutetorkare”. Ett annat
saxat referat: ”Regnet höll oss sällskap under hela
vandringen i mindre eller större skurar. Jag har aldrig
varit blötare någon gång utan att ha badat”. Men ofta
har det visat sig att dessa exkursioner blivit mycket
minnesvärda fågelmässigt för dem som vågat sig
ut.

p

Bild: STIG FREDRIKSSON

Regn- och ruskskådning i Halland, februari 2008.
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Arkelsjö i stort sett samtliga av föreningens exkursioner.
Uno har varit väldigt mångsidig med många resmål, men
numera är det mest Göteborgstrakten och Hallandskusten
som gäller.

¤ LEIF JONASSON, MINST 88 EXKURSIONER: I toppen placerar

sig också Leif Jonasson, som regelbundet leder stora ska
ror till Hornborgasjön och under många år var förening
ens Danmarkspecialist med många Skagenturer. Han har
också haft uggleturer och exkursioner runt Svarttjärn.
Började leda turer för GOF omkring 1980.

¤ LARS LARSSON, MINST 87 EXKURSIONER: Lars Larsson, nu

mera bosatt på Öland, har också haft en imponerande
mängd exkursioner från 1973 och är den som haft ansva
ret för de flesta av GOFs utlandsturer.

Aprilväder med
snöfall, dis och bister luft på Härmanö
i april 1984. Men
det ska mycket till
om en GOF-exkursion ska ställas in på
grund av vädret.
Man vet ju aldrig
vad det dåliga vädret kan ha fört med
sig för godbitar i
fågelväg ...
t

¤ LARS HELLMAN, MINST 84 EXKURSIONER: Skärgårdsturer är

Lars Hellmans specialité sedan början av 80-talet, men
under en period som ansvarig för exkursioner och svårig
heter med ledare var Lars inte främmande att rycka in var
helst det behövdes.

¤ STIG FREDRIKSSON, MINST 79 EXKURSIONER: Stig Fredriksson

har varit entusiastisk ledare för vandringar sedan slutet av
70-talet – främst i Slottsskogen och Botaniska trädgården,
men även runt Mjörn och i Göteborg med Vardagsturer.

¤ GÖRAN JANSSON, MINST 70 EXKURSIONER: Sedan mitten av

80-talet har Göran Jansson aktivt medverkat i exkursions
verksamheten och ställt upp när det behövts i närexkur
sioner och på längre turer. Han har haft ett flertal turer till
Härjedalen och Norge, ofta ihop med Matserik Eriksson.

Bild: STIG FREDRIKSSON

EXEMPEL PÅ LYCKADE TURER I MISSLYCKAT VÄDER:
¤ VRÅNGÖ 19 NOVEMBER 1978: ”Regn, dis och vind på 15 m/s

– exkursionsledaren Frank Götmark övertalades på Saltholmen av sex deltagare att inte ställa in. Promenaden i rusket
blev riktigt trevlig – tre genomblöta berglärkor, utsträckande
fjällvråk, 100-tals tretåiga måsar, två svarta rödstjärtar med
mera.”

¤ HALLANDSKUSTEN SEPTEMBER 1987: Efter en färd i ösregn

ner till Morups tånge slutade regnet vid framkomsten och
Uno Unger visade en ortolansparv vid parkeringen samt
en rödstrupig piplärka. En ung stäpphök flög fram över
ängarna under lång tid. Senare bjöds deltagarna på dubb
la jakter av pilgrimsfalkar som slog vadare och två orädda
fjällpipare som stod på väg ut mot Gubbanäsan.

¤ LENNART FALK, MINST 52 EXKURSIONER: Lennart Falk är

mycket resvan både utom och inom landet och har ofta
fått ansvar för Skåne, förr ofta ihop med Ulf Hassel, men
numera själv. Lennart har ryckt in på många resmål sedan
början av 80-talet.

¤ BERNDT LINDBERG, MINST 49 EXKURSIONER: Berndt Lindberg

har deltagit på väldigt många turer som busschaufför,
praktisk fixare och assisterande ledare från början av
90-talet. Men som den mångsysslare han är har Berndt
dessutom haft ledarrollen vid många tillfällen för både
korta och långa turer.

¤ KARL GUNNAR ARKELSJÖ, MINST 48 EXKURSIONER: K.G. Ar

kelsjö tog över efter den inledande epoken med Gunnar

En av våra mesta
exkursionsledare
med 87 resor i bagaget – Lars Larsson. Här glatt segerviss till höger i bild
flankerad av övriga
deltagare på en exkursion till Tåkern
i oktober 1984.
q

LEDARE OCH ANSVARIGA
LEDARE

Påfallande många har ställt upp som ledare under
långa perioder. I början var Gunnar Gustafsson
nästan alltid ledare, men då man inte hade så
många turer under året förr, toppas en lista över
mesta exkursionsledare av dem som varit aktiva
under senare perioder.
EXKURSIONSLEDARE, TOPP 10:
¤ UNO UNGER, MINST 128 EXKURSIONER: Uno Unger är i sär

klass med långt över 100 ledda exkursioner. Han har varit
aktiv sedan början av 60-talet och är fortfarande i högsta
grad igång. Under en följd av år hade Uno ihop med K.G.

Bild: STIG FREDRIKSSON
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EXKURSIONER MED SÄRSKILT TEMA
HACKSPETTAR OCH ANNAN SKOGSFÅGEL

För att uppleva genuina skogsmiljöer har GOF först
sökt sig till Tinäset i Färnebofjärden, senare blev
Värmland/Dalsland och Kilsbergen populärt.
SPETT- OCH SKOGSEXKURSIONER:
¤ STÖLLET, VÄRMLAND APRIL 1991 och besök vid ett hack

spettsberg gav otroligt fina obsar på flera gråspettar och
tretåiga hackspettar samtidigt som pärluggla (dagtid!),
orre och trana hördes. Senare sågs även vitryggig hack
spett i södra Värmland och dessutom flera mindre och
större hackspettar, gröngöling och spillkråka.

¤ ÄVEN PÅ STÖLLETRESAN I APRIL 1995 sågs en vitryggig hack

spett, nu i Deje. Gråspett och spillkråka sågs och dessutom
kungsfiskare, tjäder och orre.

¤ I APRIL 1996 SÅGS ALLA HACKSPETTSARTERNA, inklusive

vitryggig, i Deje. Sparvuggla, pärluggla och orre hördes.

Bild: STIG FREDRIKSSON

p

Skogsfågel på
agendan med Kåre
Ström (till höger).
Svartedalen, 2 maj
2008.

Gustafsson i början på 60-talet och efter några år började
även samarbetet med Uno Unger som varade fram till
1973. K.G. var mycket social och under rasterna försåg
han de frusna deltagarna med kaffe från sin stora kokare.

¤ CARL-IVAR HAGMAN, MINST 36 EXKURSIONER: Carl-Ivar

Hagman har en lång obruten rad av exkursioner längs
Hallandskusten under våren sedan 1993, men också
många exkursioner runt Svarttjärn.

ANSVARIGA FÖR EXKURSIONSVERKSAMHETEN

Utan engagemang från funktionärer inom GOF
skulle den stora verksamheten inte funnits. Ansva
riga från styrelse och medlemmar i exkursionskom
mittéer har jobbat fram intressanta resmål vid rätt
tidpunkt, bokat övernattningar, bussar och båtar,
övertalat ledare, följt upp anmälningar och pusslat
ihop resurser efter förhinder, betalat och redovisat
allt ekonomiskt, hållit kontakter med deltagare
och inte sällan ställt upp själva för att allt uppfylla
allas förväntningar.
SAMTLIGA EXKURSIONSANSVARIGA:
ANSVARIG		PERIOD

Gunnar Gustafsson		
Karl Gunnar Arkelsjö
Uno Unger		
Inga Berzenius		
Ingela Kraft		
Jonas Lind		
Roger Johansson		
Lars Hellman		
Lars Larsson		
Göran Jansson		
Conny Palm		
Paula Rosell		
Anna Kristiansson		
Catharina Grengby		
Berndt Lindberg		
Göran Jansson		
Gunilla Jarfelt		
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1952–1961
1961–1974
1975–1977
1977
1977–1981
1981
1981–1984
1984–1985
1985–1987
1987–1988
1988–1994
1994–1996
1996–1998
1998–2003
2003–2009
2009–2010
2010–

¤ KVISMAREN OKTOBER 1999: Tretåig hackspett (Garphyttan)

som även sågs där oktober 2000.

¤ DALSLAND–VÄRMLAND APRIL 2000: Gråspettar (Långserud),

berguv (Åmål), vitryggig hackspett (Edsleskog)

¤ UNDER STRÄCKSKÅDNING PÅ VÄRMLANDSNÄS i september

2001 räknade man 24 större och två mindre hackspettar,
två gråspettar och en mycket trolig tretåig hackspett.

¤ APRIL 2002 SÅGS VITRYGGIG HACKSPETT vid Bräcke ängar

efter flera försök.

¤ DALSLAND OCH VÄRMLAND I APRIL 2007: Vandring i brand

fält vid Långserud gav spillkråka, gröngöling, större hack
spett, tretåig hackspett, gråspett och vid sjön Aspen min
dre hackspett. Trana, orre, tjäder, smålom hördes och
tjäderhöna sågs även vid Långserud. Sparvuggla blängde
ilsket på de visslande deltagarna vid Yttre Hedane.

UGGLOR

Uggleturer är extremt väderberoende, många
gånger hörs inget även om vädret kan verka bra.
Utöver turerna nedan har resorna till Tinäset och
Stöllet bjudit på flera ugglearter inklusive slagugg
la. Vid vandringar i Svartedalen dagtid har Roland
Börjesson visslat fram sparvuggla – bland annat i
maj 1990. Pärluggla har setts i Ottenby i oktober
1992 och även hökuggla har setts på Öland (1983).
UGGLEEXKURSIONER:
¤ TUREN TILL BOLLEBYGD I APRIL 1982 gav två pärluggla, en

kattuggla och en sparvuggla som även sågs.

¤ RISVEDEN APRIL 1986 gav två sparvugglor (varav en kunde

njutas av i trekvarts timme) och tre ropande pärlugglor.

¤ VID RISVEDEN MARS 1988 lyssnades förmodligen fem

pärlugglor in.

¤ RISVEDEN APRIL 1993 gav tre ropande sparvugglor.
VADARE

1985 drog Lars Larsson igång turer i juli längs Hal
landskusten för att först studera de sydflyttande
vuxna vadarna på återflytt, och sedan i början av
augusti för att titta på årsungar. De inledande tu
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rerna hemsöktes av kopiösa mängder regn. Mot
slutet av dagarna försökte alla torka sina immiga
kikare under handtorken vid bensinstationsfiket i
Björkäng, enbart Lars hade en kvalitetskikare som
tålde regn och väl var det för gruppen. Men vadare
sågs i mängd i regnet och dessa pedagogiska turer
är fortsatt populära. Efter Lars tog Donald Blom
qvist och Thomas Larsson över och på senare år är
det i huvudsak Niklas Aronsson och Reino Anders
son som lär ut olika vadardräkter.
Antalet rimliga vadararter att se längs Hallands
kusten är 28. De tre arterna rödspov, myrsnäppa
och smalnäbbad simsnäppa är svåra att få samti
digt, kråkbärsspecialisten småspov kan också lätt
utebli.

ROVFÅGELSTOPPAR:
¤ SEX MINDRE SKRIKÖRN lyckades man pricka in i Falsterbo

augusti 1989.

¤ SKÅNE 1977 GAV STÖRRE SKRIKÖRN och även i oktober

1995, då även två mindre skrikörnar sågs. Större skrikörn
sågs också vid Häckebergasjön i september 2003.

¤ FALSTERBO AUGUSTI 1989: Bivråk 3 000, sparvhök 500.

¤ SKÅNE FEBRUARI 2001: Havsörn 10, kungsörn 7, röd glada

56, ormvråk 111.

¤ FALSTERBO SEPTEMBER 2004 beskrevs som ”vacker natur,

bra boende, lagom varmt, myggfritt och mängder av spännande rovfåglar. Perfekt termik med 61 bivråkar i en skruv, juvenil stäppörn och havsörn, sparvhökar i alla väderstreck, fyra
arter falk och likaså fyra arter kärrhök.”

¤ SKÅNE FEBRUARI 2005: Havsörn 25 (20 vid Tosteberga bo

dar), större skrikörn, kungsörn, röd glada 55.

VADARSUMMERING:
¤ REKORDET HITTILLS ÄR PÅ 26 vadararter, som uppnåtts i juli

och augusti 1986 och även i juli 1989.

HÖSTSTRÄCK

Höststräcket från Mönster fanns med på program
met redan 1956. Sedan dröjde det till 1973 nästa
gång, men därefter har Mönster funnits med näs
tan varje år. Ledare har varit många olika, Frank
Götmark och på senare år John Thulin har haft
flertalet guidningar. Tättingläten har demonstre
rats av Lars Hellman på Smithska udden 1988 och
1989 var 14:e dag. Lars fortsatte även med enstaka
morgonpass 1992, 1994 och 1995. Kristoffer Nils
son har haft motsvarande 2004 och 2005. En gång
varje höst 2003–2005 har Brudarebacken varit
platsen för sträckstudier med Christer Fält.
Vid varje års Falsterboresa finns en förhoppning
att pricka in en fin dag för tättingssträck.

GÄSS

Exkursioner med syfte att hitta gäss har det varit
många, först till norra Halland och Östen, under en
period till Tåkern och på senare år till Kvismaren.
Milda vintrar är även vinterturer till Skåne gåsrika.
FLOCKAR OCH KUNGLIGHETER:
¤ SÄDGÅSFLOCKARNA RUNT TJOLÖHOLM bestod på 50-talet av

många hundra gäss och ofta innehöll flockarna ovanlighe
ter – till exempel i november 1959 då man hade både
spetsbergsgås och fjällgås samtidigt.

¤ VID ÖSTEN I APRIL 1988 vaskades det fram två fjällgäss, en

bläsgås och fem spetsbergsgäss bland sädgässen.

¤ GETTERÖN OKTOBER 1985: Från att på 50-talet ha varit en

stor raritet kunde man nu räkna in 1 000 grågäss och an
talen skulle öka än mer med tiden.

¤ FJÄRÅS NOVEMBER 1985: Sädgås 1 000, ett antal som man

nu är fjärran ifrån i området.

Falsterboresorna
kan sorteras in under både höststräck
och rovfågelsresor.
Vädret brukar avgöra vilken vara det
bjuds mest av. Här
spanas det på Nabben under höst
resan 1984.
q

NÅGRA AXPLOCK AV RÄKNINGAR:
¤ FALSTERBO AUGUSTI–SEPTEMBER 1985: Ortolansparv 17.

¤ SMITHSKA UDDEN I SLUTET AV AUGUSTI 1988 gav fem orto

lansparvar på sträck.

¤ SMITHSKA UDDEN SEPTEMBER 1989 sträckte 33 korpar iväg.
¤ MÖNSTER OKTOBER 1976: Bo/bergfink 18 000, ringduva

19 000, kaja 3 000–4 000.

¤ FALSTERBO OKTOBER 1977: Bo/bergfink 100 000-tals, träd

lärka 30–40, nötskrika 300–400, nötkråka 33 plus 15.

¤ FALSTERBO SEPTEMBER 1990: Bo/bergfink 100 000 (hela

luftrummet mellan Nabben och fyren fyllt av fågel).

¤ FALSTERBO SEPTEMBER 2002: Bo/bergfink 60 000.
ROVFÅGLAR

När det fanns åtel vid Tjolöholm gav turerna dit
vintertid regelbundet kungsörn och framförallt
havsörn. Vinterturer till Skåne har varit pålitliga
för örnar och glador. Givetvis har Falsterbo på hös
ten resulterat i en mängd obsar av både vanliga
och ovanliga rovfågelarter. Många havsörnar har
också setts på höstturer till Åsnen.

Bild: LARS CARLSSON
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Bild: PER ARNE LINDGREN

p

GOF agerar kunglig
hovleverantör av
kryss och visar
kungafamiljen gäss
vid Tåkern i oktober
1989.

¤ GOFS BESÖK VID TÅKERN I OKTOBER 1989 sammanföll med

ett besök av kung Carl Gustaf med familj som ihop med
WWF var ute för att se Tåkerns flera 10-tusental av gäss.
Under veckoslutet sågs elva sorters gäss: kanadagås, taiga
sädgås, tundrasädgås, spetsbergsgås, bläsgås, grönländsk
bläsgås, fjällgås, prutgås, vitkindad gås, stripgås och grå
gås.

¤ ÖSTEN APRIL 1990: Sädgås 5 000, ett stort antal då, men det

kan överträffas idag.

¤ TÅKERN OKTOBER 1990: Sädgås skattades till 15–25 000.
¤ ROLFSÅKER JANUARI 1993: Kanadagås 4–5 000 rastande.

¤ KVISMAREN OKTOBER 1995: Sädgås 27 000 – numera har

Kvismaren tagit över Tåkerns plats som topplokal för
höstflyttande sädgäss.

¤ OTTENBY OKTOBER 2004: Imponerande sträck av vitkindade

gäss med 138 000.

¤ SKÅNE FEBRUARI 2005: Under vinterturen räknades det in

2 500 sädgäss och 1 500 bläsgäss.

¤ GETTERÖN MAJ 2010: 2 000 rastande vitkindade gäss.

¤ I BLÅSTEN PÅ GUBBANÄSAN I OKTOBER 1995 passerade 20

alkekungar, varav fem så nära att de flög över land.

¤ HÖNÖ SEPTEMBER 1996 gynnades av lämpliga vindar och

sol. Det sträckte ett flertal gråliror, havssulor, tretåig mås,
lunnefåglar, men även svartnäbbad islom, bredstjärtad
labb och dvärgmås.

¤ SKAGEN SEPTEMBER 1987: 1 000 stormfåglar, 5–6 tärnmå

sar, en bredstjärtad labb, 25–30 storlabb, 3–4 fjällabb,
25–30 kustlabb.

¤ SKAGEN SEPTEMBER 1995: Tretåig mås 10 000.
¤ SKAGEN SEPTEMBER 2003: Havssula 1 000.
VITFÅGEL

Vid vinterturer i Göteborgs hamn och andra närlig
gande hamnar samt på norra Jylland har trutars
dräkter studerats ingående. Vid några tillfällen har
möjlighet funnits att se mer rara arter.

¤ ÖSTEN OKTOBER 2011: Skogssädgås, tundrasädgås, grågås,

VITKANTADE BESÖK:

¤ HALLANDSKUSTEN MARS 2012: 20-års-jubileum för Calle

¤ VID EN HELGTUR TILL SKAGENS och Hirtshals hamnar i mars

kanadagås, bläsgås, spetsbergsgås, vitkindad gås och som
kronan på verket tre fjällgäss.

Hagman med denna tur som präglades av gäss. Vid Mo
rups tånge sträckte 23 spetsbergsgäss och Getterön hade
80 spetsbergsgäss och dessutom bläsgäss och vitkindade
gäss. Men bästa gåsflocken fanns vid Ölmevalla där en
fjällgås fanns ihop med bläsgäss, sädgäss, spetsbergsgäss,
grågäss och kanadagäss.

HAVSFÅGLAR

Att få bra väder, det vill säga styv kuling eller mer
från sydväst, är alltid en chansning när det gäller
planerad havsskådning utifrån ett exkursions
program som läggs långt i förväg. Flera turer i sep
tember till Skagen har varit mycket lyckade och
även någon enstaka till Hönö och Vinga har fung
erat bra.

50

LYCKADE BLÅSEXKURSIONER:
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¤ VITTRUT UPPTÄCKTES VID VANDRING PÅ RÖRÖ i januari 1980

och fanns även i Göteborgs hamn i februari 1980.
1985 hittades både vittrut och vitvingad trut.

¤ HALLANDSKUSTEN FEBRUARI 2000: Vitvingad trut och vittrut

kunde jämföras i Glommen.

TRANOR

Redan 1953 besöktes Hornborgasjöns tranor på
våren. Det blev dock inte en årlig tradition förrän
på 70-talet men sedan dess har man kunnat följa
hur antalen ökat över åren. Tidiga vårar kan resan
ha ägt rum efter toppsiffran enligt fältstationens
räkningar.
NÅGRA TRANSIFFROR FRÅN HORNBORGARESOR I APRIL:
¤ 1988: 3 000 / 1992: 4 000 / 1998: 6 380 / 2005: 4 000.
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ARTER OCH ANTAL
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GOF-ARTER

Mycket har setts och hade någon varit med på allt
skulle den ha samlat på sig en mycket lång artlista.
Efter lusläsning av exkursionsrapporter och med
stor hjälp av Lennart Falk kan den sammanlagda
Sverigelistan idag uppskattas till 348 arter för
60-årsperioden (plus den gyllensparv vid ring
märkningen i Falsterbo som 2012 års höstresenärer
hade flax att få se). Det kan inte uteslutas att vi
saknar något från någon tur utan exkursionsrap
port, men det fordras något relativt tungt för att
utöka antalet till 350 jämnt. I diagrammet till hö
ger är vanliga arter ”gissade” till tidpunkt för åren
1952–1966. Enbart arter som setts i Sverige ingår.
EXEMPEL PÅ ARTER SEDDA UNDER EXKURSIONER I SVERIGE:
ART

ÅR

Mindre bergand
2005
			
Vitnackad svärta 2004
			
Mindre lira
1988
Gulbröstad snäppa 2001
Dvärgspov
2005
Wilsonsimsnäppa 1985
			
Tornuggla
1986
			
Vitvingad tärna
1986
			
Sydnäktergal
2003
			
Ökensångare
1991
			

LOKAL/KOMMENTAR

Stoby, Skåne (på väg till Polenfärjan)
Laholmsbukten (på hemväg från
Öland)
Båstad (Skåneexkursion)
Getterön (På hemväg från Öland)
Öland (Ingen exkursionsrapport)
Öland (Sågs av några få vid Sebybadet)
Skåne (Korta exkursionen blev
visad 1 ex av guide)
Skåne (Tröst för dem som inte reste
med ”tornugglebussen” ovan)
Ganglet, Göteborg (På hemväg
från Tistlarna)
Öland (vid Bröttorpsören under
oktoberresan)

FÖRÄNDRINGAR OCH HÖGA ANTAL

350
300
250
200
150
100
50
0

1952 1957 1962 1967 1972 1977 1982 1987 1992 1997 2002 2007 2012

DEN TOTALA ARTLISTANS UTVECKLING PÅ GOFS EXKURSIONER

¤ SKÅNE FEBRUARI 2005: Salskrake 250.

¤ ORUST, HALSEFJORDEN NOVEMBER 1993 och Kärreberg okto

ber 2003: 150–200 skäggdoppingar respektive 150 skägg
doppingar och 15 svarthakedoppingar.

¤ SEGELSKÄREN NOVEMBER 1992: Toppskarv 20 (tur 1)

respektive 40 (tur 2).

¤ ÖCKERÖ FISKHAMN, NOVEMBER 1990: Gråhäger 50.
¤ JYLLAND OKTOBER 1976: Sothöna 26 000.

”

Talltita var
så vanlig att
den sällan
nämndes i
exkursions
referat
och nu kan
man nästan
glömma den

¤ TYSSLINGEN OKTOBER 1995: Tofsvipa 1 000.
¤ SKÅNE NOVEMBER 1987: Ljungpipare 4 000.

¤ VÄSTRA JYLLAND NOVEMBER 1990: Ljungpipare 5 000.
¤ MALÖ JUNI 1991: Spovsnäppa 40–50.

¤ GÅSEVADHOLM JANUARI OCH FEBRUARI 1993 : Steglits 100

respektive 150–180.

¤ VÄSTRA JYLLAND NOVEMBER 1990: Kornsparv 55.
ARTANTAL

Ibland räknas sedda/hörda arter. Väder och årstid
gör jämförelser vanskliga, men presenteras i tabel
len på nästa sida ändå.

Två av 349 GOFarter: tretåig mås
och tärnmås vid
Grenen, Skagen i
september 1987.
q

Förändringar har skett över åren. Förr behövde
man bara åka till Hornborgatrakten för att se häck
ande ortolansparv, göktyta observerades regelbun
det, vittrut och vitvingad trut kunde ses i hamnar
vintertid, orrar sågs vid kusten, talltita var så van
lig att den sällan nämndes i exkursionsreferat och
nu kan man nästan glömma den i Göteborgs när
het. Grågås, vitkindad gås, storskarv och snatter
and var däremot sparsamma och omnämndes sär
skilt när man såg dem. På plussidan finns också att
nattsångare som gräshoppsångare och kärrsångare
blivit mycket vanligare.
NÅGRA HÖGA ANTAL FRÅN EXKURSIONER:
¤ JYLLAND OKTOBER 1976: Mindre sångsvan 1 900.
¤ JYLLAND NOVEMBER 1985: Spetsbergsgås 6 700.
¤ JYLLAND NOVEMBER 1985: Prutgås 6 000.

¤ KVISMAREN OKTOBER 1999: Snatterand 125.

¤ JYLLAND OKTOBER–NOVEMBER 1980: Brunand 600.
¤ ÖLAND OKTOBER 1990: Ejder 150–200 000.

¤ ÅSNEN NOVEMBER 1996/2001: Storskrake 4–5 000.

Bild: CONNY PALM
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gof 60 år
ETT URVAL TOPPRESULTAT FÖR DAGS- OCH HELGRESOR:
ÅRSTID

Vinter (JAN)
Vinter (FEB)
Höst (AUG)
Höst (OKT)
Höst (NOV)
Vår (APR)
Vår (MAJ)
Vår (MAJ)
Vår (APR)
Vår (APR)
Höst (OKT)
Vår (MAJ)
Höst (SEP)
Höst (OKT)
Höst (NOV)
Vår (APR)
Vår (MAJ)
Höst (OKT)
Vår (MAJ)
Vår (APR)
Höst (NOV)
Vinter (FEB)
Vinter (MAR)
Höst (AUG)
Höst (SEP)
Höst (NOV)
Vår (MAJ)
Höst (OKT)
Vår (MAJ)
Vår (MAJ)
Höst (SEP)
Höst (OKT)
Höst (NOV)

RESMÅL

Göteborg
Göteborg
Smithska udden
Smithska udden
Smithska udden
Svarttjärn
Galterö
Tistlarna
Hornborgasjön
Ödsmåls kile
Ramsvikslandet
Södra Halland
Hallandskusten
Hallandskusten
Hallandskusten
Hallandskusten
Hallandskusten
Kvismaren
Kvismaren
Värmland
Åsnen
Skåne
Skåne
Skåne
Skåne
Skåne
Skåne
Öland
Öland
Skagen
Skagen
Västra Jylland
Västra Jylland

DATUM

2012-01-06
2000-02-12
1988-08-27
1988-10-22
1988-11-05
1992-04-12
1983-05-28
1988-05-07
2002-04-20
1987-04-18
2006-10-21–22
2004-05-15–16
1988-09-03
1997-10-11
2005-11-19
1986-04-05
1987-05-10
2000-10-21–22
1991-05-17–19
2007-04-13–15
1996-11-16–17
2005-02-11–13
1994-03-04–06
1995-08-25–27
2000-09-01–03
1989-11-03–05
1986-05-23–25
2011-10-13–16
1999-05-12–16
1986-05-16–19
1992-09-11–13
1991-10-04–06
1990-11-08–11

ARTER

77
40
40
39
12
43
60
60
84
53
72
120
91
66
65
65
101
78
123
88
50
78
90
97
122
100
111
115
163
111
98
116
99

ARTANTAL PÅ LÅNGRESOR (DÄR UPPGIFT FUNNITS):
RESMÅL/ÅR

Påfyllning av art
listan med bergs
taigasångare vid
Tobisvik, Simrishamn i februari
2008.

Camargue 1979
Grekland 1986
Israel 1985
Lesvos 1999
Polen 1981
Sovjet 1986
Turkiet 1989
Östra USA 1980

ARTER

156
248
256
143
163
325
257
220

RESMÅL/ÅR

Gambia 1980
Holland 1990
Kenya 1990
Neusiedler See 1977
Pyrenéerna 1992
Spanien 1988
Ungern 1991

ARTER

220
117
709
161
214
210
163

q

Bild: STIG FREDRIKSSON
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En vanlig och en sällsyntare förekomst i artlistorna. Vit- och
gråtrut vid Byxelkrok, Öland i februari 1988.

DELTAGARE
DELTAGARANTAL

Under de första åren med få exkursioner var anta
let deltagare mycket högt. Bussturen till Hornbor
gasjön 1953 fick göras med två bussar för att få
med alla 100 personerna. En Hallandstur kunde
dra 60 personer. Trots det vanskliga att pricka in
rätt väder har uggleturer genomgående haft många
deltagare, toppnoteringarna kom under 80-talet
med 59 (1982), 55 (1985) och 50 (1984).
Exkursionerna för allmänheten har varierat väl
digt mycket, en regnskur på morgonen har gjort att
ledaren några gånger stått utan deltagare – det har
till exempel drabbat Stora Amundö och Rya skog.
Fågelskådningens dag (kallat Lokala/FD nedan)
infördes på initiativ från SOF 1988 och oftast lock
ade dessa inte så många nya fågelintresserade.
Som exempel kom två personer sammanlagt till de
tre platser där GOF hade ledare på plats 1990. Men
i maj 1992 skrev Allan Fredriksson en artikel om
dagen i fredagens GP och lördag morgon blev till
en perfekt majmorgon med sol och värme. De häp
na exkursionsledarna vid Svarttjärn, Botaniska och
Rya skog trodde inte sina ögon. Till Svarttjärn kom
70, Botaniska långt över 100 och 68 personer kom
till Rya skog. Det gällde för ledarna att springa
längs de långa leden av folk för att förmedla vad
som sågs och hördes i skogen. Efterföljande år var
man förberedda med fler ledare, men många delta
gare skrämdes bort av regnskurar.
Tack vare GP:s dagbok har det ibland kommit
rejält mycket folk till Botaniska när vädret varit
fint. Det kom över 100 personer i maj 1994 och 80
personer i maj 1996. 1996 kunde de två ledarna
utse två erfarna deltagare som fick hålla masken
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när de hastigt blev utnämnda till ledare. Kvällsex
kursioner i Botaniska är något som slagit väl ut och
också gett tresiffriga deltagarantal ibland, bland
annat 11 april 2002.
Ett annat minnesvärt tillfälle var den traditio
nella kvällsexkursionen till Ragnhildsholmen 1993
där ledaren förvånat undrade varför stigen från
parkeringen till ruinen var fylld med cirka 100 per
soner. Denna gång var det TV-reklam genom Jan
Stenberg, som på den tiden medverkade som na
turkunnig i morgon-TV. Även vid Torslandavikens
dag i april 1999 deltog nästan 100 personer.
Överlag är det fler deltagare under våren än un
der andra årstider, delvis beroende på att det då är
lättare att få höra olika arters sång på närliggande
exkursionsmål, men kanske också på att naturen

30
25
20
15
10
5
0

VINTER
(DEC-FEB)

VÅR
(MAR-MAJ)

SOMMAR
(JUN-AUG)

HÖST
(SEP-NOV)

inbjuder till uteaktivitet för många. Fågelskådning
ens dag får ofta draghjälp av annonsering mot all
mänheten och är bara vädret gott kan det komma
riktigt mycket folk.
KÄNDA TILLFÄLLEN MED MINST 60 DELTAGARE:
KATEGORI

Lokala/FD
Lokala
Lokala/FD
Svenska
Svenska
Svenska
Lokala
Lokala
Svenska
Lokala/FD
Svenska
Svenska
Lokala/FD
Svenska
Svenska
Lokala
Lokala
Svenska
Svenska
Svenska
Svenska
Svenska
Vardags

RESMÅL

Botaniska
Botaniska
Botaniska
Ragnhildholmen
Hornborgasjön
Torslandaviken
Botaniska
Stora Amundön
Vrångö
Svarttjärn
Rörö
Vargö
Rya skog
Halland
Hornborgasjön
Botaniska
Svarttjärn
Halland
Hisingen
Hornborgasjön
Styrsö
Vrångö
Sandsjöbacka

DELTAGARE

>100
100
100
100
100
100
80
75
75
70
70
70
68
62
61
60
60
60
60
60
60
60
60

DATUM

1994-05-15
2002-04-11
1992-05-17
1993-06-04
1953-04-19
1999-04-24
1996-05-22
1993-05-02
1997-04-05
1992-05-17
1973-04-01
1999-03-21
1992-05-17
1960-04-27
1972-04-23
1993-04-18
1991-04-13
1952-04-20
2002-06-08
1975-04-20
1996-03-23
2002-03-29
2012-03-22

GAMLA OCH NYA DELTAGARE

Det var 60 år av exkursionshistoria på 20 sidor. Ex
akt hur många som har deltagit är oklart, men att
det rör sig om många personer i många generatio
ner står helt klart. Kanske har du själv deltagit i nå
gon eller några av de 1 522 exkursionerna som låg
till grund för den här sammanställningen, kanske
inte. Oavsett vilket är du varmt välkommen att föl
ja med på nästa! Du hittar vårens exkursionspro
gram på sidan 68. #

DELTAGARSNITT PER SÄSONG 1952–2012
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En hel rad gamla
bekanta ansikten
från exkursionen till
Härmanö den 31
mars 1984.
q
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Bild: STIG FREDRIKSSON
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SKÅDNING PÅ 70– UR MITT PERSPEKTIV
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Skådning på 70-talet

Cykelturer till Hullsjön, vadarturer
med övernattningar i höladan i
Morups tånge och tålmodiga inventeringar nära stan. Skådarlivet i
Göteborgstrakten såg annorlunda
ut för 40 år sedan. Men spännvidden mellan ivriga amatörer och
kunniga proffs fanns redan då.
TEXT: REINO ANDERSSON
REINO.ANDERSSON@CIAOIP.SE

R

edan på 1970-talet var GOF en livaktig
förening med ett rikt och blandat utbud av
möten, studiecirklar, resor och exkursio
ner. Intresset för rariteter fanns naturligtvis, i syn
nerhet hos nytillkomna skådare, precis som idag.
Men skådarlivet hade en mer vetenskaplig prägel.
Många gick in för ornitologiska studier - både
proffs och amatörer.

CYKEL, MOPPE ELLER APOSTLAHÄSTAR

t

För Lars Carlsson och många andra GOFare var skådandet viktigare än bekvämligheten. Ett gammalt tygtält och drivvedsbrasa fick duga när arktiska vadare
hägrade på Varangerhalvön 1969.
Bild: LEIF JONASSON

TALET

För oss som tillhörde de yngre skådarna var fort
skaffningsmedlen oftast cykel, moppe eller apostla
hästarna. Målet för dagen kunde skifta från lokaler
som Skräppekärr, Lärjeån och reningsverket vid
Välen till Galterö, Vrångö, Torslandaviken eller
Björlanda kile. Alla dessa platser hade mycket att
erbjuda oss fågelhungrande fältbiologer.
Skräppekärr med sina kärrmarker bjöd ofta på
någon spännande överraskning under flyttningstider. Bland alla beckasiner sågs bland annat dub
belbeckasin, som redan då var en stor raritet i våra
trakter. Bäddarna av rötslam vid reningsverket i
Frölunda omgärdades av diverse skräppor och mål
lor, där blåhake vissa år var en säker rastare.
Vid Björlanda kile kunde man vandra längs den
fina havsstranden, som övergick i strandängsbeto
nade marker. Här sågs vid ett tillfälle en tjockfot
och något år senare en tereksnäppa som uppehöll
sig på en mudderbädd avsedd för en blivande båt
Fåglar på Västkusten 4/2012–1/2013
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GOF 60 ÅR
hamn. Gick man vidare bort mot Åleviken och Nolvik väntade Björlanda
skjutfält, där orrar brukade spela. En
annan lokal som ofta besöktes under vår
och försommar var den klassiska Kvill
ängen (där Bra stormarknad ligger
idag), en oas lämpad för nattsångare.
SAMLING VID BUNKERN

”

Arkivbild: JAN-ÅKE NORESSON

Från färjeläget på
Öckerö väntade en lång
promenad i
mörkret ut
till Kråkudden.
Hade man
tur var
någon havsfågelnestor
på plats.
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Gick gjorde man mycket som ung skå
dare i början av 70-talet, till exempel
om man skulle ut till Hönö och
kolla havsfågel. Bussen stan
nade vid Lilla Varholmen,
färjan tog oss över till Öck
erö och sedan väntade en
lång promenad i mörkret –
ut till Kråkudden. De som
tagit första färjan tog plats
på högsta toppen. Ofta var
vi fem–tio skådare där ute. Hade man
tur fanns någon havsfågelnestor på plats.
En av dessa var Uno Unger, en annan Lars
Larsson vars kunskap och entusiasm lyckades
fängsla alla på ett närmast paralyserande sätt.
Uno var med och skrev den första havsfågelupp
satsen i Vår Fågelvärld, vilket blev en inspirations
källa för alla oss andra. Havsfågelskådningen var
ju jämfört med idag fortfarande i sin linda, men
man såg förvånansvärt många arter i stora antal
vissa dagar. Det var en upplevelse när cirka 800
havssulor, flera storlabbar och grå liror kunde räk
nas in. Under tidigt 70-tal var sådant närmast sen
sationellt, och åtföljdes av sedvanligt referat i
Göteborgs-Posten.
En rutt vi gick ett flertal gånger under vårens
sångperiod var utmed Säveån – från Floda till Le
rum. Sträckan kunde vara givande även vintertid.
Om isen bar på Aspen fortsatte man ibland vidare
ner mot Jonsered. Då kunde man få se flera små
doppingar och strömstarar, vilket naturligtvis var
fantastiskt då allt var nytt. Även i hamnen blev det
långa skådarpromenader under vintern, bland an
nat inventerades änder och bedrevs högst amatör
mässiga beteendestudier på vittrutar i Fiskham
nen. Den obligatoriska övervintrande pilgrimsfalken på Gasklockan lockade i än högre grad än
idag, eftersom arten på grund av miljögifter till
hörde de riktigt sällsyntas skara.
Ibland hade man tur och fick åka bil med någon
ur den äldre generationen. Då kunde man komma
ända ner till Hallandskusten och andäktigt få upp
leva stora fågelmängder på riktigt bra lokaler. Lik
som nu var det förstås vadarna som lockade mest.
Morup bjöd ofta på calidris, det vill säga småvadare, i ansenliga antal. Även här fungerade ofta
Uno och Lars som kunniga ciceroner; vi kunde
bara sitta vid strandkanten, lyssna och njuta av va
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Tidstypisk havsfågelskådning vid Kråkudden i början av
70-talet. Högsta punkten vid bunkern var given. Tubarna
vilade man mot berget, salstänk och skakande tub fick man
stå ut med. Vanlig klädsel: armérock.

darna på bara några meters håll.
Konstigt nog åkte vi i stort sett samma rutt som
då Göteborgsskådare idag besöker Hallandskusten.
Med den skillnaden att det inte fanns någon motor
väg. Ibland tog det hopplöst lång tid att sega sig
fram på gamla E6:an genom Kållered, Kungsbacka,
Åsa och så vidare ända ned till Morup. Tänk bara
att ta sig igenom Varberg, där huvudleden gick
rakt genom stadskärnan! Det obligatoriska mat
stoppet på tillbakavägen blev vanligtvis vid Motell
Björkäng eller korvkiosken i Åskloster. Det var de
goda köttbullarna som hägrade på båda ställena,
spetsat med äppelkakan vid Björkäng.
UTSKÄLLDA PÅ GETTERÖN

När man istället cyklade, åkte moppe eller tåg fick
man övernatta på lämplig plats utmed kusten,
ibland i fågeltornet på Getterön eller i det beryk
tade ”Hotell Calidris” vid Morups Tånge. Detta ho
tell hade ingen högre standard – det bestod av den
lada med höloft, som fortfarande ligger i 90-gra
derssvängen mellan Korshamn och fyren. Det hör
de till att bonden uppmanade oss att inte röka i
höet. Lika normalt var det att få sig en utskällning
av vissa äldre Getteröskådare, när de kom på att
man sovit i fågeltornet. Men ibland lyckades man
snacka in sig och kunde då till och med få se någon
handhållen ringmärkt fågel nere vid fågelstatio
nen.
Ibland ställde vi istället kosan inåt land uppefter
Göta älv. Målet var ofta räkneberget vid Tjurhol
men, eller Hullsjön och Dettern med Halle-Hunne
berg. Hade man bil hann man med en tur till Vä

Skådning på 70-talet
nersnäs och Frugårdssund, där det fanns chans på
rördrom och skäggmes. De gånger vi cyklade nöjde
vi oss med Hullsjön, med glassintag och sovpaus
på någon gräsmatta i Trollhättans centrala parker.
På den tiden, då grågässen ännu var ett oskrivet
blad, var Hullsjön fortfarande en spännande fågel
sjö med mycket sävruggar och vegetation. Ibland
övernattade vi i källaren till natur- och fågelkonst
nären Erling Svenssons hus som låg precis invid
sjön. Utflykter till Detterstorp gav ofta en del va
dare, vilket man annars inte var så bortskämd med
i inlandet.
HÖG KUNSKAPSNIVÅ

Bland dagens skådare hör man ibland kommenta
rer om hur dålig kunskapen måste ha varit hos tidi
gare skådargenerationer, bland annat beroende på
bristfällig litteratur. Men detta bör snarast demen
teras eftersom kunskapsnivån på den tiden, enligt
min mening, var generellt högre än idag. Dock
med undantag för rariteter och olika bestämnings
problem, där många numera besitter allt större
specialkunskaper. Men för övrigt bestod GOFs och
även SOFs styrelser under 70-talet av mer eller

mindre ”spränglärda” ledamöter.
Eller vad sägs om följande axplock från GOF:
Jens Wahlstedt, Sven Mathiasson, Olof Pehrsson,
Peter Lindberg, Lars Larsson, Uno Unger, Stig Ja
cobsson, Per Alström, Urban Olsson och Frank Göt
mark, för att bara nämna några. Under tjugoårsjubileet 1972 fick jag själv nöjet att flankeras av
Göteborgsskådarnas riktiga oldboys, likaledes sty
relseledamöter. Där fanns Allan Andersson som var
känd för sitt konstnärsskap (han tecknade GOFvinjetten) och Sten Larsson som bland annat publi
cerade ett omfattande arbete om vissa vadargrup
pers utvecklingshistoria i Vår Fågelvärld 1955.
Den då mångårige ordföranden K. G. Arkelsjö satt
mitt emot, liksom Gunnar Glemminge som på sin
tid var en av de första ringmärkarna vid Falsterbo.
Utbudet av långresor var stort redan då. Vi reste
bland annat till Ceylon, Trinidad-Tobago och Ke
nya, men också till närmare resmål som Bosporen,
Mallorca och Grekland.
En viktig person, bland annat för det digra ex
kursionsutbudet på hemmaplan, var Inga Berze
nius, mer känd som ”Örn-Inga” för sitt stora örnintresse – en av de få aktiva kvinnorna i
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När man
åkte moppe
ner till
Hallandskusten
fick man
övernatta
någonstans
– ibland i det
beryktade
Hotell Calidris, en lada
med höloft

Bild: LEIF JONASSON

GOF-exkursion med Lars Larsson, outtröttlig inspiratör och kunskapsbank, bakom blykowan.
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Mönster var en given
obsplats när man
skulle skåda sträck på
70-talet. Gunnar
Glemminge satt på
post vid tuben, medan Stig Jacobsson,
stödd mot toppstugan , Mats och Kjell
Wallin spanade i
handjagare. Längst
till vänster syns LeifKenneth Olsson.
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föreningen. I styrelsen fanns dock även Anette
ra arter, som kärrsångare och näktergal expande
Unger, som redan då var känd för sina specialkun
rade i Västsverige. Tänker man tillbaka så tror jag
skaper om fågelfjädrar. Också mötesutbudet var av nog att vi kände oss lite grand som pionjärer på
hög klass även med dagens mått mätt. Som ett ex
området. I samband med dessa inventeringar, som
empel kan nämnas ett föredrag den
genomfördes på cykel, hittades två av
8 januari 1977 under rubriken Fågde första flodsångarna på Västkusten,
lar och natur från Nya Guinea till
båda vid Ragnhildsholmen. Vid den
Hawaii med GOF-legendaren Jim
första upptäckten kontaktade vi Uno
my Stigh. Mötena hölls till en bör
som noggrant förhörde sig om det
jan på Gräfsnäsgården i Slottsmöjligen inte skulle kunna vara en av
När vi upptäckskogen, och senare på Göteborgs
lägsen traktor vi hört. Men fågeln
folkhögskola i Landala.
senare in och ringmärktes
te en av de förs- fångades
till allas belåtenhet.
OLIKA SKÅDARGRUPPERINGAR
ta flodsångarna
I östra Göteborg skådade samtidigt
Runt om i stan fanns olika skådar
Donald Blomqvist, Urban Olsson och
på Västkusten
grupperingar med sina speciella be
Raimo Neergaard systematiskt vid
förhörde sig
vakningsområden. Själv tillhörde jag
Skräppekärr, Göta älv och Lärjeåns dal
den så kallade Torslandaviksgrup
gång. Alla hamnade de senare på Zoolo
Uno noggrant
pen, vilket var naturligt då den låg
giska institutionen som yrkesverksam
om det möjligen ma fågelforskare. Vid Svarttjärn i
på cykelavstånd för oss som bodde
på Hisingen. Vi var ett tiotal perso
Delsjöområdet bevakade John Tamule
var en avlägsen
ner som inventerade häckfåglar och
nas (numera Thulin) fågellivet i flera år.
traktor vi hört ... Frank Götmark höll i bevakningen av
räknade rastande vadare och änder i
Torslandaviken cirka 200 dagar per
Stensjön i Mölndal, där det bland annat
år under årtiondets första hälft – tills viken började
samlades stora mängder sångsvan på vintern. Även
exploateras och det inte var lika roligt och givande
han började forska på fåglar och är idag professor på
längre.
Zoologen.
Gruppen som bestod av bland andra Mats Wal
Några år senare uppstod en ny skådargruppering
lin, Henn Soppi och Mats Lundberg, genomförde
i Välen-Askimsviken med bland andra Per Alström
också omfattande inventeringar av nattsångare på
i spetsen. Han var inte gammal men satt alltid
Hisingen. Detta under en spännande period då fle
längst fram på mötena och berättade vad han sett i
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Bild: REINO ANDERSSON

1973, före deponiernas tid, var Torslandaviken en vadarlokal
av klass. Här inventerade stans skådare
vadare och änder under många år – tills
lokalen nära nog ödelades av muddermassor, rivningsvirke och
industriavfall.

En minnesvärd
afton i april 1971
såg Reino cirka
315 rastande
storspovar i
”Lilla viken”, ett
område som
begravts under
stenmassor,
numera känt som
Vadskärsudden.
u

Arkivbild: JAN-ÅKE NORESSON

markerna. En gång gällde observationen ett osed
vanligt stort antal smådoppingar vid Önnered vill
jag minnas. Flera av de äldre skådarna förklarade
tålmodigt att så många smådoppingar inte gick att
se här. Men de låg där likväl några dagar senare till
allas beskådan. Ett av de tidigaste fynden av rosen
fink gjordes mitt i dåvarande rondellen intill ”mas
terna”. Också den satt och sjöng några dagar.
I början gav man ut en liten skrift som hette
Askims fåglar, där Per författade de flesta artiklarna
som ofta rörde bestämningsproblem. Idag är han,
som väl de flesta känner till, en världsauktoritet
med flera nyupptäckta arter och bestämningsböck
er på sin meritlista.
MÖNSTER ÖVERTRÄFFADE FALSTERBO

Mönster på Onsalahalvön var en annan lokal som
drog blickarna till sig när Frank Götmark, Per Al

ström, Stig Jacobsson och Kjell Wallin startade de
första regelbundna sträckräkningarna på Västkus
ten. En del arter visade för den tiden häpnadsväck
ande antal, till exempel ringduvan med cirka
200 000 fåglar 1976 och 47 100 ängspiplärkor
1977, vilket vida överträffade Falsterbo. Även
lappsparven räknades något år in med 101 exem
plar, ett antal som står sig än idag.
Att besöka Mönster tidiga höstmorgnar var alltid
lika spännande. Tickande trastar, sisande kungs
fåglar och mycket annat hördes när man i halv
mörkret gick den lilla grusvägen ut till toppstugan
som den gamla lotsutkiken kallades. Denna nyttja
des även för övernattning, välvilligt ställd till för
fogande av en Stockholmsdam. Väl därute hördes
järnsparvars fina metalldaller i luften, insprängt
bland bofinkars kyppanden och bergfinkars kää
ande läten. Forsärlor och trädlärkor i smärre antal
Fåglar på Västkusten 4/2012–1/2013
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Många skådare blev
amatörforskare –
som här vid inventering av strömstare i
Mölndalsån ovanför
Mölndals kråka
1975. Stig Fredriksson, Roland Asteling
och Frank Götmark
ringmärkte med stor
ihärdighet.

hörde till, som på de flesta goda sträcklokaler. I
samband med räkningarna på Mönster gjordes
också de första fångstförsöken med nät på närbe
lägna Malön. Talldungen därute hade lockat ring
märkarnas fantasi en längre tid och med införskaf
fad båt gick det så att ta sig ditut. Några år senare
var det dags för test med nätfångst även på den se
dan länge hägrande ön Nidingen, där Tommy Jär
ås och Peter Strandvik steg i land som ringmärkar
pionjärer våren 1980. Detta blev
upptakten till den omfattan
de ringmärkningsverksam
het som pågår på
Nidingen än idag.
AMATÖRER OCH PROFFS

Det var inte bara fågelloka
ler som bevakades, en rad ar
ter eller artgrupper studerades
också. En art som tilldrog sig stort intresse på
många håll i landet var strömstaren, som till och
med förärades en egen tidskrift med namnet Cin
clus. I vårt område var det den ständige eldsjälen
Stig Fredriksson som drog igång ringmärkning av
arten i en av många strömstaregrupper. Utöver
Stig deltog Frank Götmark, Roland Asteling, Lars
Larsson och jag själv som var med på ett hörn som
utomstående deltagare.
Verksamheten var framför allt inriktad på färg
ringmärkning, bland annat för att kunna följa vin
terrevir. Fångsten skedde runt om Göteborg, vid
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Jonsered, Mölndal och Mölndalsåns källflöden. I
Mölndalsån visade sig reviren ligga mycket tätt,
det fanns få liknande ansamlingar i landet. Fång
sten var dock förenad med strapatser då näten
skulle sättas upp över åar och ibland kunde det
vara alltför strömt för att över huvud taget kunna
gå över. Vid Mölndalsån fick Frank, tror jag det
var, känna på detta, då han helt enkelt ramlade i
vattnet och fick smaka på hur strömstararna levde.
En annan art som ägnades särskilt intresse var
den sydliga gråsiskan och dess spridning norrut
längs västkusten. Att de intagit lövdungar utmed
kustbandet blev man varse om man var engagerad
i sträckräkningarna på Mönster. Där var detta nya
inslag i den svenska fågelfaunan påtagligt – grå
siskor hördes ständigt fara omkring i luften med
sina rullande ramsor.
Utöver dessa och en mängd andra specialstudier,
organiserades under 70-talet en rad större invente
ringar. Det rörde sig till exempel om vinterrovfåg
lar och vintervadare, som involverade många olika
skådare. Likaså var Inventeringen västkustens häckfåglar ett mycket omfattande arbete där många
deltog. Detta så kallade Atlasprojekt ingick senare
i praktverket Svensk Fågelatlas. Till skillnad från
idag medförde det vetenskapliga förhållningssät
tet, att de flesta fältarbeten publicerades, vilket var
värdefullt och inte minst glädjande för oss idag, då
vi blickar tillbaka.
Utöver alla dessa amatörstudier som bedrevs
ideellt, pågick fågelforskning på professionell nivå

Skådning på 70-talet
på Zoologiska institutionen. Bland den mångsidiga
ornitologiska verksamheten med studier av pil
grimsfalk, flugsnappare, strandängsvadare och
mycket annat, organiserade Olof Pehrsson sjöfågel
räkningar från kustbevakningsbåtar längs Västkus
ten. Det kom att bli mycket populärt bland Göte
borgsskådarna att anmäla sig till dessa räkningar.
Man var tre man åt gången som stod utomhus
högst upp på dessa båtar och räknade – ofta i vind
pinad iskyla. Så åkte man genom sund och ytter
skärgård i uppdelade zoner, vilket var väldigt
spännande. Man fick ju se platser man annars inte
kunde besöka så lätt och en och annan halvraritet
slank också med i protokollen.
Zoologens arbete leddes av den entusiastiske
professorn Anders Enemar, som i hög grad även
bidrog till de många amatörprojekten. Han gjor
de också en privatstudie av trädkrypare. Natur
historiska museets intendent Sven Mathiasson
bedrev för övrigt mångåriga studier av knölsva
nens ekologi, där halsringmärkning ingick som
en viktig del för att kunna identifiera de olika in
dividerna. Påfallande många av sjuttiotalsskå
darna i Göteborg gjorde sig senare kända långt
utanför landets gränser som internationellt er
kända fågelforskare. Bland dessa kan nämnas
Malte Andersson, Frank Götmark, Donald Blom
qvist, Per Alström och Urban Olsson.
GOA GOFARE

Många av 70-talsskådarna nöjde sig naturligtvis
liksom i dag med att njuta av fågellivet på sin egen
nivå, samtidigt som de engagerade sig i förening
en. Och en hel del av dem har förblivit hängivna
GOF på olika sätt. Det behövs som bekant allt från
hussnickrare, tidningsknåpare och exkursionsledare till smörgåsfixare på föreningsmötena. Det
är ju denna sköna förening av kunnande och geist
parallellt med ornitologin som gjort GOF till vad
den varit genom åren.
Men det är förstås en oerhörd skillnad på tekni
ken då och nu. Utöver dagens tillgänglighet till in
formation och kontakter via nätet och mobiler, var
det stor skillnad att exempelvis göra vår tidning
Fåglar på Västkusten. Allt skrevs ut på skrivma
skin, blev det fel var det tippex eller omskrivning
som gällde. Sedan fick saxen och ljusbordet tjänst
göra då tidningens sidor klipptes och tejpades
ihop. Jag vet, för jag satt med i redaktionen.
Allt var som bekant inte bättre förr. Det framgår
inte minst av tidningens bildmaterial som utgjor
des av svartvita foton. Då fanns endast ett fåtal få
gelfotografer som svarade för bilderna. Peter Lind
berg, Leif Jonasson, Rudi Jelinek, Lars Carlsson,
Bengt Olof Olsson och Per Klaesson var några av
dem. De fick hushålla med dåtidens dyra filmrullar
och kämpa för att över huvud taget få en riktigt
bra bild. Det var annat än idag då många plåtar

fåglar på löpande band, och många fler bilder blir
riktigt bra.
Samtidigt som kommunskådning, artrallyn och
annat blivit populärt under senare år, jobbar
många i det tysta. De är naturligtvis oerhört bety
delsefulla för föreningen. Och flera omfattande
projekt som exempelvis inventering av nattfåglar
och turkduvor har glädjande nog genomförts och
resultaten har blivit publicerade.
ALLTFLER KVINNLIGA SKÅDARE

En påfallande, och glädjande, skillnad jämfört med
1970-talet är 2000-talets stora tillskott av kvinn
liga skådare. Att de lyste med sin frånvaro under
70-talet framgår väl med all önskvärd tydlighet av
denna artikel.
Något som förundrat mig då jag lett exkursioner
för göteborgarna, är den gemytliga atmosfär som
alltid präglat GOF. En öppenhet, nyfikenhet och
glädje i skådningen, på ett sätt jag inte mött någon
annanstans. Kanske är jag som exilgöteborgare
aningen partisk, men kan inte släppa tanken på
vad det egentligen är som gjort Göteborgsskådarna
så speciella och framgångsrika genom åren.
Förmodligen beror det till stor del just på sym
biosen mellan amatörer och proffs, vilket spridit
kunskap, entusiasm och fascination för fåglarna i
alla led. Men säkert också på den uppsluppenhet
som göteborgarna ofta förknippas med. Hörde nå
gon gång att det skulle vara utsläppen från raffina
derierna som gjorde alla göteborgare ”goa i hu
vet”. Men detta kan väl ändå inte ha bidragit till
GOFs nu 60-åriga framgångssaga? #
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Att räkna
sjöfågel
från kustbevakningens
båtar var
spännande.
Trots vindpinad iskyla.

t

En ung Leif
Jonasson på
en kylslagen
tur med kustbevakningens
sjöfågelräkning.

Bild: LARS CARLSSON
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LADYBIRDS

Ladybirds föredrar
”slow birding”.
Helhetsupplevelsen
är viktigare än artjakten.

FYLLER TVÅSIFFRIGT

LadyBirds firar tio år. Slow birding och kultur är ledorden för en kul tur.
TEXT: STINA THELANDER

S

STINA.THELANDER@GOF.NU

å här började det:
I november 2001 blev den utannonse
rade GOF-resan till Åsnen inställd på grund
av för få anmälda. Men vi var några kvinnor (Bir
gitta, Ulla, Eva) som väldigt gärna ville åka – så vi
fyllde en bil och for iväg. Ola Bondesson, som var
vidtalad att guida GOF-turen, ställde upp trots det
ringa deltagarantalet. Och frågan om övernattning
löste sig också.
Målarter för resan var havsörn och fiskande stor
skrakar. Vi såg ett tiotal örnar och cirka 3 500 stor
skrakar! På vandringarna längs Åsnen stötte vi på
en grupp kvinnor från Växjö Fågelklubb som berät
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tade att de organiserade egna turer. Vi pratade om
detta på hemresan och kände oss inspirerade att
starta en kvinnogrupp i Göteborg.
Väl hemma ordnade vi ett möte och bestämde
oss alltså för att starta ett nätverk för kvinnor i
GOF. Vår första exkursion var våren 2002.
DET FRISTÅENDE NÄTVERKET

Syftet med vårt nätverk var – och är – att coacha
kvinnor som skådar eller vill börja skåda fågel
samt att underlätta för dem att lära känna varan
dra och att engagera sig i GOF.
Vårt nav är den e-postlista som samlar alla med

HOLKSPECIAL

Bild: STINA THELANDER

lemmar där vi kan leta kontakter, rapportera om
utflykter med mera. Just nu är det cirka 80 delta
gare i LadyBirds nätverk. Namnet LadyBirds är ett
senare påfund (av Gunilla). Nog så fyndigt. Engel
skans ord för vårt nätverk är ju just nyckelpiga, vil
ket därför är vår symbol.
VÅRA EXKURSIONER

Från början tänkte vi att
våra exkursioner inte skulle
likna ordinarie GOF-exkur
sioner alltför mycket och
försökte därför lägga in något
moment utöver fågelskådning.
Kultur och natur har vi ofta försökt få med. Och
ibland någon kulinarisk upplevelse (läs: Laxbuti
ken).
Till de kulturella upplevelserna kan vi räkna en
Hökälla-exkursion där vi också besökte Skändla by
samt Vallda Sandö-skådningen med besök på Lind
holmens lammgård som extra upplevelse. Kulturell
upplevelse hade vi också på en Hallandstur, där
Källstorps
hålor och Morups Tånge bleknade i jämförelse
med besöket på vackra Ringsegården. Där fanns ett
rum med oljemålningar av Lars Jonsson och en
monter med alla hans böcker.
I andra utrymmen var det en samlingsutställning
kring Gunnar Brusewitz – så som det står i bro

schyren – ”där man i akvareller, teckningar och
böcker kan följa hans rikhaltiga och varierande
verk”.
Naturen hinner vi alltid med att ta in. Speciella
naturupplevelser har vi fått till exempel vid Näsby
krok och i Verle gammelskog. I Verle gammelskog
guidades vi av Malin Karlsson, som i Ale Natur
skyddsförening var en av initiativtagarna för att
rädda skogen. Den blev föremål för insamling i
”Ett klick för skogen”, köptes fri och kommer att
bevaras. Och det är en vacker gammelskog!
Även om huvuddelen av våra medlemmar ägnar
sig åt slow birding så har även drag vid något till
fälle arrangerats (slaguggla i Skövde). Vi ordnade
också en exkursion till Kråkudden i hård sydvästvind.
FESTEN

Och 8 september var det dags att fira! Till vårt ju
bileum kom Karin Johansson och berättade om sin
doktorsavhandling Fåglarna i Illiaden. Mycket in
tressant!
Sen vidtog knytkalaset. Aldrig har så mycket
mat funnits på Ekliden samtidigt! Skulle ha räckt
inte bara till de 24 deltagarna utan till alla på
LadyBirds-listan.
Tack Anna-Lena, Barbara och Birgitta för en fan
tastiskt välarrangerad fest!
Nu ser vi fram mot de kommande tio åren. #

p

Tioårsjubileet
firades med ett överdådigt knytkalas på
Villa Ekliden.

”

Kultur har
vi också
försökt
få med på
våra exkursioner – och
kulinariska
upplevelser
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VILKA

Föreningen har nu passerat sin sextionde födelsedag med en stabil
medlemskader. Men vilka är vi? Det kan vi ha funderingar på.
Ett sätt att få veta det är att samla namn.
TEXT: STIG FREDRIKSSON
WWW.NATURSTIG.SE

V

fler. Bland antalet
medlemmar finns sedan 2009
också familjemedlemmar, de får
ingen tidning men väl en prydlig fågel
rapport. År 2011 var vi 1 832 medlem
mar, varav 499 familjemedlemmar.
Medlemsantalet har varierat en del
mellan åren. Under en följd av år på
1990-talet var vi 1 300–1 400 medlem
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mar, i början på 2000-talet minskade vi
för att på senare år åter öka. Medlems
avgiften har varit måttliga 150 kr sedan
2004, möjligt genom att vi får flera
medlemmar. Du får mycket för peng
arna, det är viktigt att du som är med
lem fortsätter att vara det. Om du inte
är nöjd med vad vi gör får du säga till,
hellre än att bara gå din väg. Lova det.

VAD VI GÖR

Vi har en fågelstation, räddningsstation
för skadade fåglar, eget klubbhus, grup
per som arbetar med fågelskydd och in
venteringar, vi ordnar mängder med bil
liga resor lokalt och regionalt (2012: 70
st) och globalt (2012: 3 st), vi har må
nadsmöten (2012: 12 st) och vi ger ut
en formidabel tidning (4×36–44 sidor).

Vilka är vi?

ÄR VI?

Bild: STIG FREDRIKSSONS KAMERA
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GOFs jubileumsfest den 23 november. Det var lite ovant att träffas utan fältutrustning, med god mat, bra musik, trevlig quiz, glada sånger, nostalgiska
bilder och allmänt mingel. Vi har hittills gjort det vart tionde år; kanske skulle man kunna göra det lite oftare, hördes det från den glada församlingen.

GOF är den mest aktiva förening jag
känner till. Många av medlemmarna tar
för sig av utbudet, vilket har kontrolle
rats med hjälp av namninsamlingar på
möten och utflykter främst år 2011.
VILKA ÄR MED?

De som var på möten på museet och
Ekliden fick för något år sedan skriva på
namnlistor. Namn samlades också vid
våra välbesökta aktiviteter för vardags
lediga. Insamlandet ägde rum november
2010–februari 2012. Sammanlagt skrev
351 personer på listorna. Avsikten var
att få veta mer om vilka vi är. Materia

let har kompletterats med listor på för
eningens ordinarie exkursioner 2011.
FÖRENINGSMÖTEN (234 PERS, 10 GGR)

Våra medlemsmöten har länge ägt rum
på Naturhistoriska museet i Slottssko
gen, där vi tack vare Leif Lithander har
tillträde och har haft så i 25 år! Namn
listor på tio möten resulterade i 234
personer, med ett lite förvånansvärt re
sultat. En majoritet av deltagare hade
bara varit på ett enda möte under perio
den, medan 28 % varit på 2–3 möten.
De flesta (74 %) av museibesökarna
hade inte varit på Eklidenmöten vid ti

den för undersökningen. Andelen med
lemmar var 78 %, lägre än våra andra
verksamheter, vilket har sin förklaring.
Annonsering i GP lockar en och annan
icke-medlem, tanken är förstås att de
ska upptäcka vår förträfflighet. Andelen
kvinnor bland de tio dagarnas mötesbe
sökare var 44 %.
EKLIDEN (96 PERS, 4 GGR)

Vårt gula hus mittemot Västra Frölunda
kyrka är öppet för besök varje måndag
kväll men är extra välbesökt en gång i
månaden när någon visar bilder, ofta
från resor. Vi har disponerat huset se
Fåglar på Västkusten 4/2012–1/2013
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gof 60 år
dan 1986, Conny Palm har haft hand
om föredragsbokandet sedan 1990. Lo
kalen är mindre än museet vilket ibland
gör att det tenderar att bli överfullt. På
de fyra mätningarna 2011 var 64 % där
en gång, medan 11 % var där alla fyra
gånger. Andelen som var medlemmar i
GOF var 95 %, och 64 % av besökarna
var även på museet någon av mätdagar
na. Andelen kvinnor på mätningarna
var 33 %.

fall upp till 13 gånger. 45 % av exkur
ranterna var kvinnor. År 2012 ordnade
GOF dessutom tre långresor: till Indien,
Texas och Galapagos. Deltagarna där är
dock inte med i denna undersökning.
FRÅGAN OCH SVARET

VARDAGSAKTIVITETER (143 PERS, 13 GGR)

Denna verksamhet har pågått sedan 11
september 2008 och kan ibland samla
40–50 glada deltagare, ofta samma mä
niskor ... trodde man tills listorna analy
serades. Av 13 gånger har 58 % av del
tagarna varit med en enda gång, men
samtidigt finns det de som har varit
med minst fem gånger; 16 %. De som
enbart har varit med på Vardags var
58 %. Har precis varit ute på vandring
140, går i stort sett varje torsdag året
om. Andelen kvinnor var 44 %.
EXKURSIONER (136 PERS, 21 GGR)

Viktig del av vår verksamhet, utan all
tvekan. Efter anmälningslistorna som

p

GOFs ursrungliga logga, vars original
nyligen återskänktes till föreningen.

finns på Ekliden utnyttjade 126 med
lemmar denna service 2012, dessutom
elva icke-medlemmar; i de flesta fall
tycks det ha varit familjemedlemmar
som passat på att följa med. Närmare
hälften (47 %) deltog under undersök
ningsperioden inte i de andra verksam
heterna. Närmare hälften var med på
endast en av årets 21 exkursioner. Ytter
ligare 42 % har deltagit 2–5 gånger,
men det finns de som är mycket flitigare
och har varit med 6–8 gånger, i några

För oss som på ett eller annat sätt är in
blandade i planering av verksamheten
är det uppenbart att GOF behövs, på
många sätt. Det är också tydligt att inte
alla hittar till Villa Ekliden, ändå är det
ibland mycket trångt där och svårt att få
plats. Kanske ska vi flytta över en del
möten därifrån till Naturhistoriska mu
seet? Kommer Eklidenfolket då att ta sig
till museet? Det var egentligen sådana
frågor som initierade denna lilla under
sökning. Om det blev ett bra svar på frå
gan återstår att se.
Då vi får visst kommunalt stöd till
dokumenterade aktiviteter krävs att vi
fortsatt samlar namn på möten och ex
kursioner. Vi hoppas att du har förstå
else för detta och ser denna lilla rapport
som en förstudie – när samtliga våra
verksamheter registreras kan vi med
större säkerhet berätta om vilka vi är
och vad vi gör … #

skådarens
bästa vän
Natur

www.naturbokhandeln.se
info@naturbokhandeln.se
tel. 0485 - 444 40
Stenhusa gård
Lilla Brunneby 106
386 62 Mörbylånga
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Exkursionsinfo
SENA ÄNDRINGAR Se www.gof.nu

för eventuella sena ändringar.
FÖRANMÄLAN Ange resmål, namn

på samtliga personer, telefonnummer och om du kan ställa
upp med bil. OBS! För Ladybirds
och Vardagsaktiviteter gäller annat, se respektive rubrik. Skicka anmälan till GOF, Box 166, 421 22
Västra Frölunda, resor@gof.nu
eller ring 031-49 22 15. Telefonsvararen avlyssnas i regel enbart
måndagar så ring i god tid!
PRIS Avgiften insamlas i allmänhet under exkursionen och inkluderar en ”naturskatt” på 5 %, dock
minst 20 kr, som går till GOFs fågelskyddsfond. För bilresor räknas en kostnad av 18.50 kr/mil,
Vid bussresor är priset beroende
av antalet deltagare.
ANMÄLNINGSAVGIFT Vid resor

med anmälningsavgift, betala in
på plusgiro 470 06 96-0. Datum
för inbetalning avgör turordning
vid fulltecknad resa. Avgiften
återbetalas om resan blivit fulltecknad, inställd eller vid avanmälan före sista anmälningsdag
(även senare om ersättare finns).
SAMLING Om inget annat anges

samlas vi vid Shell-macken på
Kruthusgatan, bakom bussterminalen på Nils Ericsonsplatsen.
ANSLUTNING/UPPHÄMTNING Efter

överenskommelse med exkursionens kontaktperson kan upphämtning ske utefter färdvägen,
exempelvis i Kållered eller Klovsten i Kungsbacka vid resa söderut, eller pendelparkeringen Eriksdal vid resa norrut.
TAG MED matsäck, lämplig klädsel,

samt lakan och handdukar vid
övernattning på vandrarhem.
ÅTERBUD lämnas till kontaktper-

sonen eller GOFs telefonsvarare
(031-49 22 15), vilken avlyssnas
kort före avresa.
ÖVRIGT Alla deltagare förutsätts

utnyttja exkursionens färdmedel
och övernattning. Undantag från
detta kan endast medges om
resan inte därigenom fördyras för
övriga deltagare och då av 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 8–10 FEBRUARI

Skånesesan har redan varit, vi redovisar den här i arkivsyfte för att allt
program ska ha publicerats i FpV.
Resan gick med gemensam buss och
logi på Skåne-Tranås vandrarhem.
LEDARE: Lennart Falk. PRIS: Ca 1 300 kr.

vid Saltholmen senast kl 14.41. Kolla eventuella tidtabelländringar.
LEDARE: Lars Hellman (möter vid Saltholmen).
PRIS: Västtrafiks taxa + naturskatt. ANMÄLAN:
Ingen. KONTAKT: Gunilla Jarfelt (070-608 10 09).

SVARTEDALEN
LÖRDAG 13 APRIL

För den morgonpigge skådaren
kan ett besök i Svartedalens skogar
bjuda på minnesvärda upplevelser
i mitten av april. Gryningens ljud
står i fokus under denna exkursion.
Vi hoppas kunna höra någon av
skogens alla sparvugglor, orrarnas
bubblande ute på myren och kanske möta en tjäder eller två under
vår vandring i detta storslagna
barrskogsområde. Förhoppningsvis får vi också träna på trummande spettar och avnjuta spelande
skogssnäppa till morgonkaffet.
Stövlar/kängor kan vara bra då våren i skogen stundtals kan vara riktigt blöt. Samåkning i bilar med
avresa kl 04.30 (observera tiden!).
LEDARE: Björn Dellming. PRIS: Ca 100 kr inkl naturskatt. ANMÄLAN: Senast 28/3. Kontakt (ej
anmälan): Maria Eriksson (070-539 59 10).

HALLANDSKUSTEN
LÖRDAG 2 MARS

Årets vårvintertur längs Hallandskusten leds traditionsenligt av Calle Hagman (21:a gången). Vi börjar
vid Morups tånge och tar oss norrut till flera fina kustlokaler. Vi spanar efter övervintrande tättingar
såsom snösparvar och berglärkor,
tidiga vårfåglar och rovfåglar.
Hornugglorna är säkert också på
plats. Avslutning vid Getteröns Naturcentrum. Avresa kl 06.30 med
hemkomst vid 17-tiden. Vid tillräckligt många anmälningar åker
vi gemensam buss.
LEDARE: Calle Hagman. PRIS: Ca 250 kr. ANMÄLAN:
Senast 14/2. Kontakt (ej anmälan): Eva Åkesson
(070-812 02 85).

LÖRDAG 23 MARS

LEDARE: Barbro och Per Björkman. PRIS: Ca 750
kr. ANMÄLAN: Senast 12/4 med 300 kr. Kontakt
(ej anmälan): Per Björkman (073-563 00 66).

HORNBORGASJÖN
SÖNDAG 21 APRIL

I år åker vi på en söndag och avslutar turen vid Trandansen för att
slippa morgonens besvärliga motljus. Vi får också en ny ledare i år,
Lennart Falk, men vi åker som vanligt i gemensam buss som Berndt
kör. Vi inriktar oss på att se våra sju
simfågelarter och fem olika doppingar även om det kräver lite avvikelser från sjön, som till exempel
gamla kalkbrottet i Skövde eller
Stendörrens viltvatten. En del tranor lär väl också finnas kvar. Avresa
kl 06.00, hemkomst senast kl 19.00.
LEDARE: Lennart Falk. PRIS: Ca 400 kr. ANMÄLAN:
Senast 2/4 med 200 kr. Kontakt (ej anmälan):
Gunilla Jarfelt (070-608 10 09).

BRÄNNÖ/GALTERÖ

En skärgårdsvandring på cirka 9
km i lugnt tempo. Vi får möta den
tidiga vårens flyttfåglar såsom grågås, större strandpipare och ängspiplärka. Kanske ser vi också tobisgrissla och skärsnäppa. Vi åker med
båt från Saltholmen kl 07.30 med
destination Brännö Rödsten. Anslutande spårvagn (linje 11) går
från Drottningtorget kl 06.54. Åter

ta område från fredag kväll till söndag morgon. Under fredagkvällen
lyssnar vi efter nattaktiva arter och
hoppas få höra spelande dvärgbeckasin. På lördagen vandrar vi
den 14 km långa vandringsleden
runt Kävsjön. Chans på orre och
tjäder finns, lärkfalkarna häckar i
området och flera arter som annars
häckar på myrar längre norrut har
sydliga utposter här. Räkna inte
med någon lång artlista, men däremot mycket vildmarkskänsla. På
söndagen åker vi till den närbelägna fågelsjön Draven där artrikedomen är större. Här häckar svarttärna, och varje vår brukar någon
raritet dyka upp. Vi lagar gemensam mat över öppen eld eller i vedspis. Obs! Här finns ingen el och
inkvarteringen är i flerbäddsrum,
ta med sovsäck, ficklampa och
stormkök. Transport sker med VWbussar och antalet deltagare är begränsat till totalt 16 personer.
Avresa fredag kl 17.00 med hemkomst söndag eftermiddag.

KÄVSJÖN, STORE MOSSE
NATIONALPARK OCH DRAVEN

SISJÖN MED OMNEJD
LÖRDAG 18 MAJ

En vårpromenad kring Balltorps
våtmark, Sisjöns skjutfält och Hills
golfbana i den tid då området brukar visa sig från sin bästa sida. En
god variation av sångare utlovas.
Även smådopping, snatterand och
kanske göktyta bör kunna ses. Avresa i gemensamma bilar kl 06.30
med avslutning kl 12.00.
LEDARE: Magnus Rahm. PRIS: Ca 70 kr inklusive
naturskatt. ANMÄLAN: Senast 5 maj. Kontakt (ej
anmälan): Gunilla Jarfelt (070-608 10 09).

NATTSÅNGARE PÅ HISINGEN
SÖNDAG 2 JUNI

Närmare uppgifter kommer i nästa
nummer av tidningen.
LEDARE OCH KONTAKTPERSON: Per Björkman (073-

563 00 66).

FREDAG 3 – SÖNDAG 5 MAJ

Mellan Gnosjö och Värnamo breder den småländska Store Mosse
ut sig. Där ligger också den spännande Kävsjön, som är en fin fågelsjö. Vi bor på Svänö, ett gammalt
boningshus som numera fungerar
som vandarhem, beläget mitt ute i
mossens norra del. Vi besöker det-

RAMBO MOSSE MED
NATTSKÄRROR I FOKUS
FREDAG 14 JUNI

Följ med på en kvällsvandring i
nattskärrans marker runt Horsikan
och Rävekärrs Långvatten. Innan
nattskärran börjar sitt spinnande
kommer vi bland annat att se och


höra morkullor dra fram över markerna och taltrastar som sjunger in
natten tillsammans med rödhakar.
Med lite tur kanske kattugglan
fortfarande kan höras i omgivningarna. Om vädret tillåter håller vi oss
kvar tills natten blivit mörk så ta
gärna med en ficklampa, knott
medel och rejält på fötterna, gärna
stövlar, eftersom det kan vara blött.
Fikar gör vi vid lämpligt tillfälle.
Samling vid Horsikan kl 21.00. Vägbeskrivning: Från Mölndalsbro kör
man uppför ”Kråkan” (Kvarnbygatan) och vidare längs Pixbovägen.
Efter Kikås kyrkogård svänger man
höger in på Kikåsleden och efter
500 meter vänster in på Horsikagatan. Kör sedan till vägens slut.
LEDARE: Morgan Johansson. PRIS: Endast naturskatt 20 kr. ANMÄLAN: Ingen. KONTAKTPERSON:

Maria Eriksson (070-539 59 10).

VARDAGSAKTIVITETER
Torsdagsutflykter till kända och
okända platser, ingen anmälan,
ingen avgift, fåglar och bekanta,
fikapaus. Vi är numera så många
att parkeringar inte alltid räcker
till! Därför åker vi kollektivt där
det är möjligt. Ibland samåker vi
med bilar och delar på kostnaden. Kontrollera alltid programmet på www.gof.nu för eventuella ändringar. Rapporter från
vandringar på www.gof.nu och
www.naturstig.se. Kontakt Stig
Fredriksson, 0703-30 28 16.

STÅLOPPET STENSJÖN
TORSDAG 14 FEBRUARI, KL 10-13

Exkursionen har redan varit, vi redovisar den här i arkivsyfte för att allt
program ska ha publicerats i FpV.
LOKALGUIDE: Berndt Lindberg.

SMITHSKA UDDEN

Ute på Smithska udden finns en
välbesökt fågelmatning där fåglar
trivs. Efter att ha besökt denna tar
vi en vandring runt Smithska udden. Samåkning från Mios möbelhus i Frölunda, samling kl 09.45.

LOKALGUIDE: –

LOKALGUIDE: Magnus Persson.

SAFJÄLLET
TORSDAG 7 MARS, KL 10-13

En liten, äldre skog i kanten av Toltorpsdalen, alldeles lagom att
vandra genom en vacker förmiddag under vårvintern. Buss 42 går
kl 09.51 från Sahlgrenska till ändhållplats Soltorpsgatan kl 09.58. Gå
sedan Alfhöjdsgatan–Bergsstigen
till idrottsplatsen där vi samlas kl
10.15.

STORA AMUNDÖ
TORSDAG 14 MARS, KL 10-13

Exkursionen har redan varit, vi redovisar den här i arkivsyfte för att allt
program ska ha publicerats i FpV.
LOKALGUIDE: –

LOKALGUIDE: Uno Unger.

RYA SKOG
TORSDAG 24 JANUARI, KL 10-12

ÖXNÄS
TORSDAG 4 APRIL, KL 10-12

Vårsträcket efter Nordre älv kan
vara massivt och innehålla mycket
svanar och en del rovfåglar. Vi kan
inte lova att detta händer just denna dag, men tiden är rätt och här
finns alltid en del fåglar att beskåda. Buss 36 går till hållplats Öxnäs,
sedan går man 2 km på Öxnäsvägen. Samåkning från Mio Frölunda
kl 09.15. Bilist kör in på Kongahällavägen vid Säve, svänger in mot
Öxnäs efter 1 km. Liten p-plats
finns på vänster hand efter ca 650
meter, gå sedan vägen fram 1,5
km. Samling vid vägens slut kl
10.00.
LOKALGUIDE: Bo Brinkhoff.

SÄVEÅN
TORSDAG 11 APRIL, KL 09-13

Denna välsignade plats i vårens tid
är alltid värd ett besök, med sina
lärkor och vipor. Samåkning från
Mio med start kl 10.00 eller buss 58
från Marklandsgatan kl 09.40, till
Brottkärr kl 10.04. Gå sedan rakt
ner till stranden och tag vänster!
Start från bro till Stora Amundö kl
10.15.

LOKALGUIDE: Lars Hellman.

TORSDAG 28 MARS, KL 10-12

TORSLANDAVIKEN

Rundvandring i vårbräckningen –
vi letar skäggmesar och förbisträckande tofsvipor. Buss 32 avgår
från Eketrägatan kl 09.35 till hållplats Terminalvägen kl 09.55. Gå
därefter ner mellan kanalerna till
Södskärsdammen där vi ses kl
10.00.

Vi besöker Säveåns naturreservat
mellan Floda och Stenkullen med
sina strömstarar, forsärlor och
stjärtmesar mitt i blåsippetiden.
Alingsåspendel avgår kl 09.15 och
är framme i Stenkullen kl 09.36. Vi
går sedan längs ån till Floda där tåg
avgår kl 12.47, åter Göteborg kl
13.15.
LOKALGUIDE: Hans Österman.

BALLTORPS VÅTMARK
TORSDAG 18 APRIL, KL 10-12

ANETTES FJÄDRAR

HÖKÄLLA

TORSDAG 31 JANUARI, KL 10-12

TORSDAG 21 MARS, KL 10-13

Fjädervisningen har redan varit, vi
redovisar den här i arkivsyfte för att
allt program ska ha publicerats i FpV.
FJÄDERVISARE: Anette Unger.

Hökällareservatet i vårens tid med
skogsduvor, rastande änder och
flyttande vipor, en god tradition
som vi gärna följer. Buss 52 från

TORSDAG 25 APRIL, KL 10-13

En av våra få slättsjöar och den
enda lokal i trakten med rördrom,
brun kärrhök och trana. Samåkning från Mios möbelhus i Frölunda kl 09.30. Samling vid bommen
vid vägen mot fågeltornet kl 10.00.
LOKALGUIDE: Lars-Olof Sandberg.

TORSDAG 28 FEBRUARI, KL 10-12

LOKALGUIDE: Karl-Olof Johansson.

HÅRSSJÖN

SANDSJÖBACKA

Detta område hyser många fåglar
man inte ser varje dag. Vi besöker
drumlinen i trädlärkans och dubbeltrastens tid. Samåkning från
Mios möbelhus i Frölunda kl 09.30.
Samling kl 10.00 vid p-platsen för
Sandsjöbacka naturreservat.

LOKALGUIDE: Olof Armini.
TORSDAG 17 JANUARI, KL 09-13

LOKALGUIDE: John Thulin.

TORSDAG 21 FEBRUARI, KL 10-13

ASPERÖ

Exkursionen har redan varit, vi redovisar den här i arkivsyfte för att allt
program ska ha publicerats i FpV.

Centralstationen kl 09.27, till hållplats Lillhagsparken södra, gå uppför backen. Bil kör Lillhagsvägen,
tar av vid infart till Lillhagsparken
södra och parkerar till vänster.
Samling kl 10.00 vid Lillhagsparken
19.

Vårbesök bland smådoppingar och
lekande grodor, med nyanlända
vårfåglar av allehanda slag. Samåkning från Mios möbelhus i Frölunda med avfärd kl 09.45.
LOKALGUIDE: –

OXSJÖN SISJÖN
TORSDAG 2 MAJ, KL 09-13

Under denna ungefär 7 km långa
vandring passerar vi olika biotoper
såsom barrskog, alkärr och hällmarker. Vackert är det och vi kommer att ta god tid på oss och utnyttja olika rastplatser utmed
vägen. Har vi tur kan vi kanske få se
storlommen i Sisjön. Mötesplats
blir parkeringsplatsen vid Sisjöns
Scoutstuga, Askim kl 09.00. Buss 84
går från Marklandsgatan kl 08.28
till hpl Askims Svartmosse. Bilåkare
på Söderleden tar av vid Sisjömotet mot Sisjö industriområde,
fortsätter Sisjövägen upp till skylt
”Scoutstuga” med parkering.
LOKALGUIDE: Christer Cederfalk.

GROSJÖN
TORSDAG 16 MAJ, KL 08-14

Vi besöker för första gången denna
lilla betagande slättsjö mellan bergen innanför Älvängen, i kanten av
skogsområdet Risveden. Vi går cirka 5 km längs sjön, delvis i obanad
terräng. Tag Västtåg från Centralen
kl 07.45, anslutning till buss 431
från Älvängens resecentrum kl
08.22. Beräknad återkomst till Göteborgs central kl 14.00.
LOKALGUIDE: Stig Fredriksson.

HALLAND
TORSDAG 23 MAJ, KL 08-15

Heldagstur till skådarmarker i härliga Halland, från Morups tånge
upp till Båtafjorden. Samåkning
med bilar från parkeringen vid
Mios möbelhus i Frölunda. Bussåkare går dit från Frölunda torg eller
tar buss 92 kl 07.45 från Frölunda
torg till första hållplats, Toftaåsgatan, kl 07.48. Avfärd kl 08.00.
LOKALGUIDE: Jan Krantz.

SVARTE MOSSE
TORSDAG 30 MAJ, KL 10-12

Vi besöker Göteborgs enda skrattmåssjö av format där det också
Fåglar på Västkusten 4/2012–1/2013
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finns rörhöns och kanske någon
sothöna. Spårvagn till Önskevädersgatan, gå rakt upp genom tallskogen och sedan höger. Vi samlas
vid södra delen av sjön kl 10.00.
LOKALGUIDE: Simon Bäck.

ÄNGGÅRDSBERGEN
TORSDAG 13 JUNI, KL 21-23

Nattvandring till Ljungheden för
att lyssna efter nattskärror som
fortfarande finns i dessa öppna
marker. Vi träffas vid spårvagnshållplatsen Botaniska trädgården
kl 21.00 för gemensam vandring.
Morkullor och sjungande trastar
bör vi också kunna räkna med.
LOKALGUIDE: Elon Wismén.

LADYBIRDS
I stället för att långt i förväg bestämma vart vi ska åka, bestämmer resesamordnaren detta
strax innan exkursionsdatumet
på de flesta av våra exkursioner.
Information om resmål, samlingsplats och samlingstid kommer ut på mejllistan (se rutan)
cirka två dagar innan. Har du förslag till resmål något datum –
hör av dig till resesamordnaren!
EXKURSION

MÅNDAGAR
PÅ EKLIDEN

FÖREDRAG
PÅ MUSEET

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 med andra i
föreningen! Följande måndagar
är det bildvisning kl 19.00.

GOFs föredragskvällar på Naturhistoriska museet vid Linnéplatsen hålls oftast första söndagen i
varje månad, men kontrollera
alltid i programmet. Kaffe med
tilltugg finns i pausen till facilt
pris och trevligt fågelsnack.
Välkommen, alltid kl 18.30!

ÅRSMÖTE OCH HALLANDS
NIDINGENS FÅGELSTATION

FÅGELKUST – EN RESA GENOM

MÅNDAG 21 JANUARI

ÅRSTIDERNA VID FÅGLARNAS KUST

Några av urNidingarna berättar
om vad vi nu vet om tobisgrisslor,
skärsnäppor, kungsfåglar och tretåiga måsar på denna fantastiska ö
där vi ringmärkt fåglar i 33 år.
KALIFORNIEN
MÅNDAG 18 FEBRUARI

Roger Börjesson visar bilder och
berättar om hur man på en vecka
hittar det bästa och det mesta av
Kaliforniens fågelliv.
SVENSKA FÅGLAR FRÅN
NORR TILL SÖDER

(0704-32 10 40).

PLANERINGSMÖTE
MÅNDAG 25 FEBRUARI

Vi träffas kl 19.00 på Ekliden.
EXKURSION
SÖNDAG 17 MARS
RESESAMORDNARE: Gunilla Jarfelt

(0733-67 75 72).

HÅRSSJÖN–HORSIKAN
SÖNDAG 28 APRIL
RESESAMORDNARE: Gunnel Ragnhult

(0736-60 51 94).

GRIMETON, VARBERG
SÖNDAG 26 MAJ

SÖNDAG 13 JANUARI

Thomas Andersson berättar och
visar bilder om strandängarna mellan Morups tånge och Galtabäck.
Han har tillsammans med Lars Rosenberg skrivit boken Tidvatten
om samma område, som du kan
köpa för 250 kr på mötet.

NATURFOTOGRAFERING
MÅNDAG 22 APRIL

Aimon Niklasson talar om naturoch fågelfotografering ur ett historiskt perspektiv, och hur teknik och
utrustning har utvecklats.

FÖRÄNDRADE FÅGELVÄRLD
SÖNDAG 7 APRIL

Anders Wirdheim, välkänd hallänning, berättar om de stora förändringar som skett i Hallands fågelvärld under det senaste halvseklet.

GOFS
UTLANDSRESOR
2013

KUNGLIGA NATIONALSTADSPARKEN
SÖNDAG 3 FEBRUARI

Henrik Waldenström berättar om
Ekoparken i Stockholm; en unik
men hotad mix av natur och kultur.

MÅNDAG 18 MARS

Ilona och Tommy Ekmark har rest
mycket i Sverige. De visar bilder
från sina mest minnesvärda upplevelser med tonvikt på fåglar.

SÖNDAG 24 FEBRUARI
RESESAMORDNARE: Kerstin Thelin

som älskar fåglar kanske ännu mer
än rävar etc, har varit programledare och reporter för Naturmorgon
sedan starten. Han berättar om hur
programmet blir till, varför det
ibland inte blir som man tänkt, varför det aldrig kan handla för mycket om fåglar, och varför Sveriges
Radio tillåter ett så udda program
att fortsätta sändas åt efter år.

Resorna till Island (31/5-9/6) och
Sydafrika (datum ej bestämt) som
annonserades ut i julutskicket är
fulltecknade. Vi återkommer med
information om kommande utlandsresor här i FpV längre fram!

EN KVÄLL OM NATURMORGON
SÖNDAG 3 MARS

1990 startades Naturmorgon i P1
och har sedan dess sänts omkring
1 200 lördagsmorgnar. Programmen kan handla om rävar, abborrar, blåsippor, bakterier, sex – och
inte minst om fåglar! Lasse Willén,

ENSTAKA PLATSER FINNS KVAR PÅ
VÅRENS NYBÖRJARCIRKEL (SE JUL
UTSKICKET FÖR MER INFORMATION).

PARAGUAY
MÅNDAG 20 MAJ

Conny Palm har besökt landet,
som inte tillhör de mest besökta av
fågelskådare. Men landet bjuder
på mycket skiftande natur, det
glest befolkade fuktiga respektive
torra Chaco, den hotade sydamerikanska cerrado savannen, Mesopotamias grässlätter och inte minst
grönskande Atlantisk låglandsskog.

RESESAMORDNARE: Eva Arvidsson

(0706-88 53 71).

NATTSKÄRRAN!
TISDAG 11 JUNI
RESESAMORDNARE: Berit Thalenius

Vill du vara med på
LadyBirds mejllista?
KONTAKTA
ladybirds@gof.nu

(0703-50 11 89).
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Kontakta GOF
BESÖKSADRESS

Södra dragspelsgatan 32
421 22 Västra Frölunda

STYRELSEN

ADRESS

KOMMITTÉER

ORDFÖRANDE

EXKURSIONER

MORGAN JOHANSSON
morgan.johansson@gof.nu (0300-611 07)
VICE ORDFÖRANDE

GUNILLA JARFELT
gunilla.jarfelt@gof.nu (031-15 52 05)
FÅGELCENTRALEN

MAGNUS LUNDSTRÖM
magnus.lundstrom@gof.nu (0709-39 20 22)
SEKRETERARE

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

ELON WISMÉN
elon.wismen@gof.nu (0732-67 01 94)

CHRISTER JOHANSSON
christer.johansson@gof.nu (031-18 32 41)

KASSÖR

HEMSIDA

HUGO KRANTZ
hugo.krantz@gof.nu (0300-604 34)

NILS ABRAHAMSSON
nils.abrahamsson@gof.nu (031-96 07 71)

ÖVRIGA LEDAMÖTER

HEMSIDOR

Box 166
421 22 Västra Frölunda

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

NILS ABRAHAMSSON
MARIA ERIKSSON
MIKAEL HAKE
KERSTIN HIRMAS
GUNILLA JARFELT
BERNDT LINDBERG
KIRSI OKSMAN LJUNGQVIST
HAMPUS LYBECK
MARIANNE OHLANDER
BRITTA SVENSSON
PER UNDELAND
fornamn.efternamn@gof.nu

GUNILLA JARFELT
gunilla.jarfelt@gof.nu (031-15 52 05)
MÅNADSMÖTEN

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

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

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

NIDINGENS FÅGELSTATION

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

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.

BRITTA SVENSSON
britta.svensson@gof.nu (0730-43 45 48)
TORSLANDAVIKEN

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

PLATSBOKNING

DANIEL GUSTAFSSON
daniel.gustafsson@gof.nu (031-40 63 49)

MALIN KARLSSON
malin.karlsson@gof.nu (0723-20 20 40)

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
TILL SIST
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Du har väl inte glömt att beställa
Fåglar i Göteborgstrakten 2011
som kom ut under december?
Som vanligt full med massor av
nyttig läsning. För att beställa
sätter du in 70 kr på GOFs plusgiro 89 01 68-8 och anger ”Fåglar i Göteborgstrakten 2011” i
meddelandefältet.

KUNSKAP OM FÅGLAR OCH STIMULERA FÅGELINTRESSET.
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