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OCH BRUNA KÄRRHÖKSHONOR
DET ÄR 2013. Detta innebär som

bekant inte att det är det 2013:e
året någonsin, utan det 2013:e
året efter Kristi födelse (e Kr). Det
finns ju fler år (f Kr), men vare sig
man tror på den födelsen eller
inte så är det 2013. Mycket prak
tiskt. Tideräkning bör vara univer
sell om många ska använda dem.
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MEN OM DEN BARA ÄR för en själv

kan en tideräkning börja när som
helst, bara det finns ett före och
efter. Födseln av fågelskådaren i
dig är på så vis perfekt, för när
man väl börjat skåda blir inget sig
likt. Uppmärksamheten föränd
ras. Innan kunde man bara gå till
bussen (f Sk). Efter är blicken och
hörseln alltid på spänn efter nå
got avvikande (e Sk). Minns du
ditt år noll? Mitt var 1989. Det
innebär att jag nu är på år 24 e Sk.
DET ÄR DOCK SÄLLAN man behö

Bild: SARA LYDMARK

ver veta detta (egentligen bara
när man skriver raritetsrapporter).
Men det är kul att minnas. På si
dan 14 minns Karin Magnander
sitt år noll. Tydligt. Det var nämli
gen 2012. Jag minns också mitt.
Inte lika tydligt, men jag minns
fascinationen. Och felbestäm
ningarna. På andra uppslaget i
min första obsbok har jag anteck
nat såväl gåsgam som brunglada.
Nu vet jag att det var brunhöks
honor. Men jag såg inte honorna i
fågelboken förrän år 1 e Sk. År 0
trodde jag alla såg ut som hanar.
Det hör till i början. Suget efter att
skåda mer gör att man lär sig mer.
Vilket skapar ännu mer sug. En
som vet det
ta är Lasse
Larsson. Läs
bara på sidan
26 så får du
se. På sug.
REDAKTÖR: PÄR LYDMARK
PAR.LYDMARK@GOF.NU
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Försenad vår och
fågelskådarinrättningar
DENNA VÅR HAR KÄNTS MYCKET annorlunda jämfört med alla de vårar som jag
tidigare upplevt. Kylan behöll sitt grepp långt in i april och fågelsträcken
lyste med sin frånvaro. När lövsångaren väl kom hade björkarna inte ens
börjat spricka ut. Inga blåmesar eller talgoxar hade lagt några ägg i holkarna. Det dröjde ända till första veckan i maj innan jag hittade några ägg i
mina holkar. Samtidigt såg jag flygga grönfinksungar medan andra individer av samma art höll på att para sig. Men redan första dagarna i juni har
mycket av fågelsången tystnat och många fåglar är i
full gång med att mata sina ungar. Och snart ser vi de
första sydsträckande fåglarna på väg tillbaka till sina
vinterkvarter. Sommaren är kort!
NÅGOT ANNAT SOM KOMMER att

bli annorlunda är medlemsavgiften. Vid senaste årsmötet beslutades det om
en blygsam höjning av avgiften i ett försök att få full
täckning för de löpande kostnader som föreningen har
inte minst för vår fina tidning (heder till alla som arbetar med den!). En trefaldigt höjd hyra för Ekliden spelar också roll. Men så har vi fått en ny toa också ... :)

SEDAN ÄR DET OCKSÅ TÄNKT att

”

Förhoppningen
är att ni medlemmar ska
komma med
förslag till
olika åtgärder
för att underlätta för fågelskådningen

vi ska satsa på att försöka
initiera och ekonomiskt/praktiskt stötta ”fågelskådarinrättningar”. Och vad är detta? Jo, förhoppningen är
att ni medlemmar ska komma med förslag till olika åtgärder för att underlätta för fågelskådningen. Det kan
vara en sådan sak som en obs-plattform någonstans
där man idag svårligen kan se ut över strandängen
eller vad det kan vara, någonstans att parkera bilen
utan att komma i konflikt med markägare eller andra trafikanter, informationstavlor eller varför inte en hängbro ut till Kråkudden. Det kan ju bli
ganska blött om fötterna vid västliga vindar. Ett par nya obs-plattformar är
redan på planeringsstadiet.

ju allt arbete ideellt och vi behöver därför din hjälp med
att administrera de förslag som kommer in. Och det är väl där vi måste börja. Så ska det bli något av dessa storslagna planer så behövs din hjälp. Blir vi
några stycken kommer vi gemensamt att lösa detta. Eller hur? Så skicka ett
mejl till fsk@gof.nu eller hör av dig till
mig på telefon (se insidan bakpärmen)
och anmäl ditt intresse och/eller ge förslag på vad som kan och behöver göras.
Och så ses vi ute i markerna snart när
höststräcken kommer igång.
Bild: SJÄLVPORTRÄTT
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FAKTA OCH FYNDHISTORIK

Med årets fyra fältsångare
har totalt 32 fynd gjorts i
Sverige sedan första fyndet
noterades på Ottenby 1954.
Ottenby fågelstation fick
vänta 58 år, till 2012, innan
det andra fyndet registrera
des och årets fynd, det tred
je, kom ju tätt där på.
Den fågelstation som ring
märkt flest fältsångare är
Falsterbo, som innan den i
höstas förmodade hybriden
hade registrerat hela 6 ex.
På tredje plats hamnar
Landsort fågelstation, som
med årets fångst har ring
märkt 4 ex sedan 2004. Ut
klippans fågelstation och
ringmärkningsgruppen vid
Landsjön i norra Småland
har fångat två ex var, medan
15 ytterligare platser ståtar
med vardera ett ex.
På landskapsbasis leder Skå
ne med 7 fynd, följt av
Öland (5), Sörmland (5) och
Småland (3). Halland, Ble
kinge, Gotland och Uppland
har vardera två fynd medan
Östergötland, Gästrikland,
Västerbotten och Norrbot
ten har begåvats med var
sitt fynd.
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ma efter fångsten. För Andreas
och undertecknad kan nämnas
att denna fältsångare blev ny
för båda på alla aktuella listor,
inklusive Lifer-listan. Det närmaste vi har varit fältsångaren
tidigare är väl dess nära släkting amursångaren, som vi
båda haft nöjet att hålla i handen i Beidaihe i östra Kina. Det
kan vidare nämnas att det var
inget större nedfall av fåglar
denna morgon och fram till
klockan tolv hade endast 13
Bilder: UNO UNGER
p
ytterligare fåglar av mera triDen 8 juni plockade Stina Andreasson årets i särklass
viala och sent anländande trotyngsta lättviktare ur nät 13B bakom Fotogenboden
pikflyttare fångats.
på Nidingen – en fältsångare. Nätet går numera unDetta var Nidingens första
der benämningen Raritetsnätet efter en osedvanligt
fynd av fältsångare och endast
gynnsam vår. Till vänster poserar Stina och sångaren
det andra för Halland. Det tidivid fyrväggen, och ovan ses en närbild av de för fältgare Hallandsfyndet utgjordes
sångare karaktäristiska skäggstråna i mungipan.
av en fångad fågel på Getterön
den 21 september 1971, som
sedermera hamnade på Naturhistoriska riksmuseet. Hittills i
år har med fältsångaren på NiAKTUELLT I FÄLT Den 8 juni blåste
dingen 4 ex fångats i landet,
för arten relativt långa skäggvilket är tangerat årsbästa för
det SV 7 m/s i gryningen, så vi
borsten i näbbgipan.
Sverige tillsammans med år
bestämde oss för att sätta upp
Det som därefter följde på
2007. Uppenbarligen har denalla nät utom Grindoxelns och
ringmärkarlabbet av känsloutna i Europa sydostligt utbrednya fyrens ganska vindutsatta
brott hos de inblandade är
da fågel haft ett ovanligt bra
nät. De 20 uppsatta näten var
obeskrivbart men högst angeinflöde med rådande vädersysförberedda för fångst från
nämt. Undertecknad fick det
tem sedan mitten av maj.
klockan kvart i fyra. Efter
hedrande uppdraget att ringFältsångaren är en
drygt två timmar, strax efter
märka den och
typisk fågelstations
klockan sex, kom vår trogna
efter vederbörlig
fågel och nästan samtnätplockare Stina Andreasson
vinglängdsmätliga fynd i Sverige har
in med den nätrundans enda
ning och vägning
utgjorts av fångade
fågel i handen. Stina hade besamt beskrivning
och ringmärkta fåglar
friat fågeln ur nätmaskorna i
av vingform kolnät 13B bakom Fotogenboden.
lades till sist hur
Jag undrar i samband med ordinarie fångst på fasta
Detta nät har vi nu döpt till
fet den var. Den
vad detta
märkplatser. Första
Raritetsnätet, eftersom det revisade sig vara
fyndet i år utgjordes
dan dagen innan hade fångat
hyfsat fet (index
kan vara
av 1 ex på Ottenby
årets andra lundsångare och
5). Därefter vidför en
den 20 maj, som även
totalt sjätte av arten på Nitogs dokumentadingen sedan stationsstarten
tionsfotografesågs dagen därpå.
skäggig
Nästa ex fångades av
1980. Det första hon sade på
ring, men redan
fågel?
Sundre fågelstation på
labbet var: “Jag undrar vad
klockan halv sju
detta kan vara för en skäggig
släpptes den melHoburgen, Gotland
fågel?”. Andreas Wernersson
lan Nidingens två gamla fyrar,
den 5 juni. Tredje fyndet är det
ovan beskrivna på Nidingen
och undertecknad kunde inte
varvid den flög ett halvt varv
gissa vad det var, men när Stirunt byggnaderna på östra deden 8 juni och bara en timma
na höll upp fågeln för Andreas
len fyrområdet för att till sist
senare samma dag hamnade
ett ex i nätmaskorna på Landsi sin hand med endast huvudet
försvinna in i öns största slånort fågelstation. Se faktarutan
uppstickande, utropade han
buskage precis väster om Fototill vänster för en liten historik
mycket exalterat “Men för f-n,
genboden.
över tidigare fynd i Sverige
det är ju en fältsångare!”. Det
Både Andreas och undertillsammans med lite stationsStina hade lagt märke till på
tecknad drabbades av raritetsoch landskapsstatistik.
den för henne annars ganska
frossa och Andreas skakade i
# UNO UNGER
anonyma “bruna saken” var de
hela kroppen ännu en halvtim-

Fältsångare fångad
av Nidingens fältfångare

”

Våren/Sommaren 2013
Arttypisk bakklo för en ängspiplärka och typisk fjäderdräkt för en
ung rödhake. Det finns mycket
spännande att lära när man har en
fågel i handen. Notera fästingen
kl 6! Grosshamn augusti 2012.
t

Bilder: AIMON NIKLASSON

Ny ringmärkningsstation vid
Grosshamn, Ramsvikslandet
UTMÄRKT Förra året fick en
grupp entusiaster ledda av
Gunnar Selstam, numera boende i Hunnebostrand, möjlighet att ringmärka fåglar vid
den gamla militärförläggningen vid Grosshamn. Gunnar,
som sitter i ledningsgruppen
för Umedeltats fältstation, var
ifrån man påvisat att en stor

mängd fåglar från norra Sverige flyttar mot öster, har varit
motor i att få tillstånd och lett
och leder kurser i hur man
märker fåglar. Första säsongen
var en provsäsong på en månad (augusti) varunder märktes drygt 500 fåglar, varav cirka 100 lövsångare under en
mycket kort period, men dess-

utom 36 andra fågelarter.
Ängspiplärka, törnsångare,
trädgårdssångare, buskskvätta
och järnsparv var vanliga arter
medan större och mindre
hackspett, göktyta, törnskata,
gulsparv, gärdsmyg, härmsångare och grå flugsnappare
hör till de mer ovanliga.
I år har Grosshamns Fågelstation fått tillstånd under hela
sommaren och verksamheten
började den 1 maj. Alla med
eller utan ringmärkningserfarenhet och alla med intresse
för att hjälpa till (utan att det
påverkar andra redan pågående projekt) är välkomna att
höra av sig till Gunnar Selstam
(070-633 55 97; gunnar.selstam@molbiol.umu.se) eller författaren (aimon@bahnhof.se).
# AIMON NIKLASSON

Efterlängtad
återkomst
KVADRATJAKTEN Under fjolåret
hade flera av traktens skådare
stort fokus på Göteborgsjakten. Kanske var det en bidragande orsak till att klassikern
Kvadratjakten detta år uteblev
i både sin vår- och höstversion.
Och nog märktes det nu att det
varit ett års uppehåll. Många
var uppenbart sugna att delta i
denna eminenta tävlingsform
och till slut var hela sju lag anmälda till vårens kvadratjakt.
Söndagen den 5 maj gick vårens jakt av stapeln och som
vanligt gällde det att mellan
midnatt och klockan 12.00
hänga in så många arter som
möjligt från sin ruta på 10×10
meter. Lagen var ovanligt utspridda med två lag i södra
skärgården (Vrångö och Styrsö), ett i Välen, två på Hönö
(Nötholmen och vid toppbunkern i Ersdalen) samt två längs

Nordre älvstranden (Kippholmen och Kvillehed). Vädret
var inte direkt optimalt om än
inte katastrofalt. Ganska kyligt
och en frisk västvind under
morgonen vilket bland annat
gjorde det bitvis besvärligt att
höra eventuell fågelsång.
Artantalet blev ganska blygsamt den här gången och inga
riktiga ”stänkare” upptäcktes
av något lag. Av de mer ovanliga kan nämnas den småfläckiga sumphönan vid Metesten
som kunde höras från Kvillehed samt en bläsgås som rastade kort med en flock grågäss
vid samma lokal. Efter målgång hölls artgenomgång på
Ekliden där resultatet i sedvanlig ordning betades av timme

p

Bild: MAGNUS RAHM

Panoramautsikt från kvadraten på
Vrångö, vars lag dessvärre fick delta utom tävlan sedan Västtrafiks
tidtabell satt käppar i hjulet för
ena halvan av laget. Men rutan i
sig var det inget fel på ...

för timme. Med 73 observerade arter stod slutligen laget
vid toppbunkern på Hönö, bestående av Magnus Unger och
Stefan Svanberg, som vinnare.
Andraplatsen gick till Välen
med 68 arter och på en delad
tredjeplats med 66 arter vardera slutade Kippholmen och
Kvillehed. Kvadratjakten är en
alltid uppskattad tävling och
nu laddar vi om inför höstens
upplaga och hoppas att ännu
fler är sugna på att delta.
# OLA BÄCKMAN

Celebra långben
i Halland, del 1
TJOCKT & BLANDAT Att få hitta
en tjockfot på Svenska väst
kusten är få förunnat. I Hal
land har det bara hänt en
enda gång tidigare (Morups
Tånge 1994). Den 8 maj i år
såg dock Håkan Nilsson till
att bättra på den fyndbilden
genom att hitta en rastande
fågel vid Ölmanäs, söder om
Kungsbacka. Tjockfoten
sågs av många tillresta och
kunde avnjutas ända fram
till skymningen dagen efter
upptäckten. Övriga väst
kustska fynd av tjockfötter
fördelar sig med fyra fynd i
Göteborgs rapportområde
och två fynd i Bohuslän.

# BJÖRN DELLMING

Celebra långben
i Halland, del 2
BESTICKBESÖK Så gott som
årligen brukar Halland förä
ras besök av en och annan
skedstork. På senare år har
det nästan blivit mer regel
än undantag att de dyker
upp vid antingen Getterön
eller Trönninge ängar. Så
skedde även denna vår, men
i år var de tre. Arten häckar
vissa år med upp till cirka 35
par vid Vejlerne i Danmark,
vilken utgör Europas nordli
gaste koloni. Arten kan flyga
mycket långa sträckor för att
födosöka och vid Vejlerne
ses ofta fåglar från Holland,
Tyskland och Frankrike. Den
hittills största ansamlingen
som noterats i området var
245 ex i augusti 2012. Dess
långflygarvanor spiller na
turligtvis av sig även till när
liggande svenska västkus
ten och passande lokaler
utmed denna. Frågan är
bara om den kommer att
dyka upp i Göteborg innan
den första häckningen sker i
Sverige? Hoppet är det sista
som överger GOF:aren ...

# BJÖRN DELLMING
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Varfågeln som
blev svartpannad
PANNA COTTA På förmiddan
den 11 maj kom Ove Ferling
cyklande förbi Eklanda efter
en mager morgon på Amun
dön. I de öppna markerna
mellan Prästabäcken och
Plantagen satt något intres
sant i en buske. Varfågel,
tänkte Ove själaglad och
tryckte av några bilder. Efter
en sväng till Grevedämmet
cyklade han hem och åt
middag – och rapporterade
varfågeln på Svalan.
Senare på dagen gran
skade han bilderna i datorn.
Brett svart band över pan
nan, laxrosa ton på bröstet ...
det där var ingen varfågel!
En snabb koll i Fågelguiden
skingrade alla tvivel: svart
pannad törnskata, den för
sta Ove sett – någonsin!
Snabbt ändrade han på
Svalan – och telefonen gick
varm. I samma veva såg han
Magnus Ungers kommentar
på GBG 300 om att obsen
borde kollas upp eftersom
varfågel på Västkusten i maj
är extremt ovanligt. ”Finger
toppskänsla”, säger Ove och
tillägger: ”Synd att man inte
kollade mer noggrant från
början, så fler kunde fått sett
den. Men tur att den ändå
blev fångad på bild”.

Dubbelt upp i
skärgården
HYPPELNYTT Hyppeln framstår
mer och mer som norra skärgårdens starkaste magnet. I
alla fall på Magnus Unger, vilket i sin tur resulterade i två
spektakulära fynd under andra
halvan av maj.
Det började den 18 maj, när
Magnus efter att ha inspirerats
av gårdagens Röröobsar och
det fina väderläget tog 05.10färjan ut till Hyppeln. På färjan möter han Roger Eskilsson
som har samma mål i sikte. Väl
i land märker de snabbt att det
är mer fågel än vanligt. Buskmarkerna sjuder av liv. Efter
en resultatlös spaning över havet som verkar lugnt delar de
upp sig och går åt var sitt håll i
buskmarkerna. Efter en stund
kollar Magnus ut över havet
igen och ser en trolig kentsk
tärna komma.
– I nästan 20 år har jag kollat varje kentsk i hopp om att
det någon gång skall visa sig
vara en sandtärna. Många
gånger har man hetsat, men
det har alltid visat sig vara
kentsk till slut. Jag zoomade
snabbt in fågeln som flög rakt
emot mig. Det var något som

# JAN-ÅKE NORESSON

p

Bild: OVE FERLING

Första fyndet av svartpannad törnskata i Mölndals
kommun och andra i Göteborgs rapportområde.
Eklanda, den 11 maj.
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Bild: MAGNUS PERSSON

Till mångas glädje återfanns sandtärnan senare under dagen i Torslandaviken, efter att möjligen ha
varit nere och vänt vid Amundön
vid 13-tiden.

p

Bild: BJÖRN DELLMING

Rödstrupig sångare vid Nötholmen, Hönö den 15 maj. Fågeln hittades av
Magnus Unger vid ett kort stopp på väg mot Hyppelnfärjan.

kändes skumt med den, hjärtat
gick igång på högvarv. Jag
fortsatte följa fågeln och den
började följa stranden mot syd
så att jag till slut kunde se näbben i profil. Shit, tänkte jag,
den är ju helsvart, kort och
kraftig, det ÄR en sandtärna!
Efter att snabbt ha säkrat
några karaktärer till ringer
Magnus Roger som hinner se
den på lite håll bakifrån på väg
söderut. De larmar snabbt på
BMS, GBG 300 och ÖMS, och
bara några minuter senare kan
Jon Håkansson se den passera
rakt över huvudet vid Kråkudden. Fågeln upptäcks senare
under dagen i Torslandaviken
av Magnus Persson (se bilden).
– Med raritetsfrossa fortsätter jag och Roger spana av alla
småfåglar. Vid ett tillfälle hör
jag plötsligt en sylviastrof som
påminner om sammetshätta.
Det kan inte vara sant tänker
jag, men tyvärr blir det inget
mer, varken sång eller någon
skymt av fågeln. Ytterligare ett
lik i garderoben tänker jag,
men man får väl ändå vara
nöjd med sandtärnan.
Magnus ska dock inte behöva nöja sig med obestämda
sylviarariteter. Helgen efter,
den 25 maj, siktar Magnus
återigen på Hyppeln men tar
en tidigare färja för att hinna
skåda lite på Hönö innan Hyppelnfärjans avgång. Han bestämmer sig för ett varv runt
kyrkogården och slingan vid

Nötholmen i hopp om sommargylling eller mindre flug.
Klockan halv fem svänger han
in på kyrkogårdsparkeringen
men vågar inte parkera eftersom en skum man står där och
rotar i en bil, så han åker ner
till Bredviken istället.
– När jag är i höjd med Nötholmen är klockan fem och jag
funderar på att skynda mot bilen för att hinna stanna på
Hälsö och se om mindre flugen
från dagen innan är kvar. Då
hörs plötsligt en rasslande
sång i buskarna. Jag får inte
riktigt kläm på den och tänker
att det nog var järnsparven jag
hört innan, men bestämmer
mig för att lägga fem minuter
på den. Plötsligt sjunger den
igen i en buske intill mig.
Sången är snabb, rasslande och
torr och jag känner att det är
en medelhavssylvia, kanske en
sammetshätta. Frustrationen
är enorm då jag ser framför
mig hur den kommer vägra
visa sig och tystna vilken sekund som helst, precis som obsen på Hyppeln helgen innan.
Men den här gången går det
vägen. Fågeln exponerar strupen och saken är klar. Rödstrupig sångare! Folk strömmar till
Hönö och kan se och/eller
höra den till och från hela dagen. Magnus åker till Hyppeln,
men återvänder på eftermiddagen med en påse bullar och
fikar till rödstrupig sång. Nöjd.
# PÄR LYDMARK

Sugen på fler detaljer? Ge dig till tåls. Magnus har gett oss längre berättelser som kommer att
publiceras i fågelrapporten när det blir dags att blicka tillbaka på 2013.

Våren/Sommaren 2013

Ädelt från ost

Ett synnerligen trevligt väderläge rådde från mitten av maj och någon vecka in
i juni. Varma vindar från området kring Turkiet, Iran och
Kazakstan ledde en stadig
ström av fåglar upp genom Europa via Polen/Baltikum för
att sedan tappa i styrka över
Sverige, där en skön blandning
av arter med vanligtvis östlig
utbredning droppade ner en
efter en. Detta ostliga inflöde
förde med sig en och annan raritet, som till exempel en svarthuvad sparv i nordvästra Skåne eller den östliga rödstrupiga
sångaren på Hönö.
Häftigast av allt var nog
dock den mindre sumphöna
som Reino Andersson hittade i
ett vassområde precis utanför
Värö bruk! Fågeln hördes spela
under gryningen den 29 maj
men stannade tyvärr inte till
den följande kvällen. Fyndet är
det andra i Halland, som också
står för samtliga fynd på Västkusten, om man inte räknar
med Skåne. Den förra fågeln
var en ung hona vid Halmstads
reningsverk i november 1995.
Lite mer normala arter för

Rättelser i
GOF-historien

ÄDELOST

p

Bilder: BJÖRN DELLMING, BENGT KARLSSON

Två av fynden under vårens ädelostinfluerade inflöde – flodsångare vid
Skårby i Kungälvs kommun och mindre flugsnappare på Hälsö i Göteborgs norra skärgård.

Göteborgstrakten noterades
också i onormala antal. Bland
annat noterades med Göteborgska mått mätt ovanligt
många göktytor, mindre flugsnappare och flodsångare. De
två sistnämnda har en tydligt
sydostlig utbredning och är betydligt vanligare på andra sidan Östersjön. Även göktytan
har högre populationstäthet
längre åt sydost. Under våren
gjordes inte mindre än åtta

fynd av mindre flugsnappare i
Göteborgs rapportområde och
när det gäller flodsångare så
hittades de även sjungande
parvis både i Kungälv, Göteborg, Kungsbacka – och i Varberg satt till och med tre
hannar och surrade i kör på
samma ställe!
Vi tackar för detta och hoppas på att hösten bjuder på ett
lika hysteriskt nedfall.
# BJÖRN DELLMING

TRYCKFELSNISSE Trots idogt
korrekturläsande smög det
sig naturligtvis in ett par fel i
förra numret. Det gör det
nästan alltid, men den här
gången känner vi att det kan
vara på sin plats att korri
gera dem eftersom det
handlade om sammanställ
ningar av föreningens histo
ria. Tidslinjen över milstolpar
i GOFs historia (s. 32–33) lis
tar ett par ordförandeskap
vid fel årtal. Rätt ska vara
rätt. Så här ska det vara:

2002 Björn Dahlbäck
2005 Berndt Lindberg, vice
ordförande, fungerade
som ordförande då
Björn Dahlbäck avgått
2006 Stina Thelander
2010 Morgan Johansson
I artikeln Vilka är vi? på sidan
64–66 finns dessutom ett
par felaktiga årtal angivna.
Familjemedlemmar har vi
åtminstone haft sedan 1980,
troligen längre än så. Och
medlemsavgiften höjdes till
150 år 2007 och inte 2004.
Så. Nu är det i alla fall rätt!

BOKRECENSION

FÅGLARNAS TRÄDGÅRD
Eva Stenvång Lindqvist, Niklas Aronsson
200 sidor, 18x25 cm, ca 280 kr

I en trädgård finns det ju alltid
växter av olika slag och bero
ende på hur en trädgård ser ut
och vad som växer där, så finns
där också olika sorters fåglar. Bo
ken Fåglarnas trädgård vänder
sig till både trädgårdsentusiaster
och fågelvänner och ger massor
med råd och tips både till alla
dem som vill göra sin trädgård
mer fågelvänlig och till dem som
redan matar fåglar men vill för
ändra sin trädgård för att kunna
få se fler fågelarter där.
Boken ger en god beskriv
ning av fågelåret i trädgården,
alltifrån vinterns fågelmatning
till vårfåglarnas ankomst och

sommarens häckningsbestyr.
Har man fågelvänliga växter i sin
trädgård så kan andra arter dyka
upp under hösten och kalasa på
bär, frukter och fröställningar. En
vanlig radhusträdgård kan, om
den planeras väl med tanke på
fåglarna, bli en magnet för olika
arter. Ett urval av träd, buskar
och växter som fåglarna gillar
finns med i boken.
Fåglarna tycker det är
bra om du inte städar
för mycket i din träd
gård och ser till så att
de har dricksvatten
där, gärna året om.
Att mata fåglarna i
sin trädgård ger
många fina upplevelser och bo
ken innehåller en genomgång
av allt du behöver veta för att ge
fåglarna bästa tänkbara fågel

restaurang. Dessutom ägnas ett
kapitel åt praktiska tips när det
gäller fågelholkar. Flera träd
gårdsexperter, bland annat Karin
Berglund och Göran Greider, be
rättar om hur fåglarna bidrar till
att skapa ett mervärde i deras
trädgårdar. Boken avslutas med
en presentation av de 55 vanli
gaste fågelarterna som förekom
mer i våra trädgårdar.
Man bortser lätt från
att det saknas sidhänvis
ningar till bilder på några
ställen, för Fåglarnas
trädgård är en bok som
inspirerar till aktivitet,
matning och/eller odling.
Den är lättläst och samti
digt informativ. Bildmaterialet
håller hög klass och bidrar till
rolig och lustfylld läsning.

# KERSTIN HIRMAS

# PÄR LYDMARK

Passande
hängmatteläsning
NATURSTIGAT Stig ”NaturStig”
Fredriksson fortsätter att
ägna delar av sin lediga tid
åt att sammanställa lokal
rapporter för diverse Göte
borgslokaler, bland annat
Torslandaviken. Samman
ställningen för 2012 av den
na rykande aktuella viks ob
servationer finns nu som
PDF på www.naturstig.se.
Perfekt att ta med sig i häng
mattan inför föreningsmötet
den 1 september med ham
nens handläggare och För
eningen Torslandavikens
Naturreservat på plats!

# PÄR LYDMARK
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Nytt reservat i
Bråtaskogen,
Mölnlycke
FRAMSTEG Länsstyrelsen har
beslutat att bilda ett nytt
reservat i Bråtaskogen, pre
cis norr om väg 40 strax norr
om Mölnlycke. Bevarande
värdena i Bråtaskogen är
främst knutna till skogen,
och skogliga värden är till
sammans med tätortsnära
läge och friluftslivsvärde de
främsta orsakerna till reser
vatsbildningen. Området
består främst av gammal
bondskog som har varit
mycket lite brukad under
1900-talet och därför kun
nat utveckla naturvärden i
form av gamla grova träd
och död ved. Här finns gam
mal tallskog, men också
ädellövskog. Fågelfaunan är
rik med bland annat gott om
hackspett, bivråk, ormvråk,
kattuggla, nattskärra, alla
barrskogsmesarna, nötkråka
och stenknäck.
GOF välkomnar beslutet
och förordar att den kom
mande detaljplanen tar hän
syn till vissa känsligare om
råden. Det gäller till exempel
Bråtabäcken (strömstare
vintertid) som rinner ner
från Bråtatjärnarna. Det är
viktigt att dessa får en buf
fertzon mot kommande be
byggelse. Vi hoppas även att
det kalhuggna området
mellan de båda delreserva
ten brukas varsamt och gär
na att det etableras en
blandskog i detta område.
Positivt vore om detta om
råde på sikt antingen införli
vas i reservatet eller avsätts
som till exempel naturvårds
avtal.
Fågelfaunan i området är
rik med många intressanta
häckfågelarter. För vissa ar
ter är det dock svårt att av
göra om de finns inom re
servatsgränserna eller i det
norra exploateringsområ
det. #
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Skiss över det aktuella förslaget till ”vadehav” med häckningsöar och nyanlagda strandzoner i Mudderdammen.

Vad händer i Torslandaviken?
LÄGESRAPPORT Utvecklingen av
Torslandaviken som fågellokal
har gått lite trögt en längre tid,
men nu börjar det i alla fall
ljusna på några fronter. Samarbetet med Göteborgs Hamn
har resulterat i konkreta restaureringsförslag för både östra stranden vid Karholmsbassängen och för genomförandet
av ett planerat vadehav vid
Mudderdammen/Södra bassängen under de närmaste
åren.
Efter flera års framstötar
från Torslandavikskommittén

till Länsstyrelsen har det även
utarbetats ett omfattande och
konkret förslag till kontrollprogram för vattenområdena
och för den marina produktionen i området. Det finns också
konkreta planer på ett nytt fågeltorn där det nu nedmonterade vindkraftverket en gång
stod vid stranden. En bygglovsansökan har precis gjorts i dagarna av Föreningen Torslandavikens naturreservat
(FTN) i samråd med GOF och
lämnats in till Byggnadsnämnden.

ÖSTRA STRANDEN

Hamnen har avsatt resurser för
en etappvis restaurering av
den östra stranden längs Karholmsbassängen, från södra
bassängen till förbindelsen
med Södskärsdammen. Efter
årets häckningssäsong fortsätter utplaningen av den höga
strandvallen och på några ställen anläggs öar och revlar ut i
vattnet. Stranden kommer att
täckas av natursten i olika
fraktioner för att gynna häckning av till exempel större
strandpipare och andra vada-

Läs hela yttrandet från GOF: www.gof.nu > Fågelskydd > Yttranden
Läs Länsstyrelsens förslag: http://www.lansstyrelsen.se/vastragotaland/Sv/djur-och-natur/skyddad-natur/
naturreservat/Pages/forslag-till-naturreservat.aspx

våren/sommaren 2013
re. Det blir också fortsatt vegetationsröjning vid stranden,
medan träd och buskar blir
kvar i den östra delen närmare
Hjärtholmsvägen. Tanken är
också att mejsla fram naturliga
och kvarvarande berghällar på
de tidigare öarna längs stranden. En sträcka av en nyanlagd
stig är redan klar, från svalhögen och en bit söderut längs
stranden. På sikt är ambitionen att få till stånd en naturanpassad vandringsstig runt hela
Torslandaviken.
VADEHAVET

En restaurering av vadehavet
har lagts in i en arbets- och
tidsplan för några år framöver.
Mudderdammen, som innehåller en del föroreningar, får inte
läcka. Större delen av området
kommer att innehålla vatten
och några öar för häckande vadare och sjöfåglar. Enligt restaureringsförslaget skall man
lägga en tät fiberduk över befintliga massor. Ovanpå denna
läggs sedan glaciallera, som
kommer att hämtas från arbetena med Marieholmstunneln,
vilket tidigast kan ske under
2014. Därefter läggs ett lager
med organiskt material, jord
med mera och marina sediment från havet utanför, som
innehåller rikligt med marina
organismer. Genom pumpning
skall vattennivån regleras och
efterlikna grunda vadarrika
stränder, något som bland annat sker på Getterön. Vi har
därför föreslagit och fått gehör
för att Lars-Åke Flodin anlitas
som ekologisk expert och bistår teknisk expertis och de
som skall utföra arbetena i området. Lars-Åke har varit Länsstyrelsens tillsynsman på Getteröns naturreservat och
arbetat under många år med
olika skötselfrågor i området. I
dagarna sker samråd och prövning av pumpningen, bland

annat var in- och utpumpning
av vatten skall ske vid södra
bassängen (se kartskiss).
FÅGELTORN

Rune Blomgren i FTN har ritat
ett fågeltorn, som kommer att
stå på betongfundamentet på
vilket det nedmonterade vindkraftverket en gång var placerat. Tornet sponsras av Göteborgs Hamn, Göteborg Energi,
FTN och GOF. Ritningar och
bygglovshandlingar har i dagarna skickats in till Byggnadsnämnden. Vid stranden nedanför tornet är det tänkt att
placera några revlar och små
öar för häckande fåglar, ungefär som på Getterön. Det finns
anledning att återkomma till
det planerade fågeltornet, som
förhoppningsvis kan bli en
trevlig träffpunkt för skådare
vid Torslandaviken.
KONTROLLPROGRAM

Länsstyrelsen har utarbetat ett
ambitiöst kontrollprogram för
vattenmiljöerna i Torslandaviken, vilket är efterlängtat. Vi
har länge svävat i ovisshet om
den marina produktionen; till
exempel vad gäller näringsinnehåll, växter, evertebrater
och fiskförekomst. Vi har även
lämnat synpunkter och begärt
en del kompletteringar, bland
annat vad gäller antalet fågelräkningar under året. Ökad
kunskap och analyser ger även
förutsättningar för en optimering av födounderlaget för sjöfågelbestånden i Torslandaviken.
ÖVRIGA FRÅGOR

Många problem återstår också
att lösa i Torslandaviken. Liksom föreningarna är Länsstyrelsen helt inne på att modellflyget måste avvecklas från
området. Vi har dokumenterat
att det flygs med allt större
plan och längre in över strand-

Fågelskyddskommittén består av Christer Johansson, Lars Jerre, Morgan Johansson,
Björn Larsson och Jenny Wedel.
Torslandavikskommittén består av Kåre Ström, Nils Abrahamsson, Rune Blomgren,
Peter Danielsson, Peder Kinberg och Dennis Kraft.
Är du intresserad av att vara med och hjälpa till? Se kontaktuppgifter på bakpärmens insida.

ängarna och Karholmsbassängen. Ett annat stort problem är
den allt intensivare trafiken på
Hjärtholmsvägen. Vi medverkar därför aktivt i miljöprövningen av NCC Roads AB:s
verksamhet för att minska lastbilstrafiken på Hjärtholmsvägen. Infrastrukturplanerna i
området, som till exempel planerad ny väg och järnväg ut
till Risholmen verkar fortfarande ligga på is och kan bli en
svår nöt i framtiden. Det är
dock glädjande att Trafikverket gått oss till mötes vad gäller väg 155 på den sträcka av
Öckeröleden som passerar
Torslandaviken. Där har
byggts både rejäla bullervallar
och dagvattendammar i kanten på den betade strandängen
i väster. Vindkraftsplanerna i
Hakefjorden utgör också ett
stort orosmoln och vi vet inte
hur en eventuell park kommer
att påverka fågelsträcken i älven och in- och utflygning av
sjöfåglar mellan älvmynningsområdet och Torslandaviken.
GOF och FTN arbetar intensivt
med olika frågor som rör Torslandaviken och just nu glädjer
vi oss åt ett bra och fruktbart
samarbete med Göteborgs
Hamn och hoppas även kunna
etablera ett givande samarbete
med andra berörda industrier
och verksamheter i området.
# KÅRE STRÖM/
TORSLANDAVIKSKOMMITTÉN

Kort från samrådsmötet med hamnen
MERA MUDDER Den 13 juni höll
Göteborgs Hamn AB samråds
möte om Torslandaviken med
anledning av den efterbehand
lingsplan som skall anmälas till
Miljödomstolen i september för
beslut under 2014 (planen mot
svarar ungefär det som står här
intill under ”Vadehavet”). Ut
släpp av vatten vid nivåregle
ring kommer ske till Norra bas
sängen, men om intaget skall
vara där eller från havet var inte

Delvis bifall för
överklagan av
vindkraftspark
vid Store mosse/
Iglasjön
PÅVERKAT Vindkraftsparken
vid Store mosse/Iglasjön i
Kungsbacka som vi har haft
uppe här tidigare får byggas,
men ”frågan om skyddsåtgärder föranledda av vindkraftsparkens eventuella påverkan på fåglar skjuts upp
för att avgöras efter en prövotid. Under prövotiden ska bolaget undersöka i vilken omfattning vindkraftparken,
genom kollisioner, påverkar
fåglar, värdera denna påverkan och med ledning härav
föreslå de eventuella skyddsåtgärder som kan aktualiseras av undersökningen.” Re
sultatet av vår överklagan
blev således en ordentlig
utredning och kunskapsin
hämtning av hur nattskärran
påverkas av vindkraft (vilket
inte är känt). Ur det perspek
tivet anser vi i Fågelskydds
kommittén att vi nått fram
gång med vår överklagan.
Hela domen finns att läsa
hos SOF på www.sofnet.org
> Fågelskydd > Vindkraft >
Intressanta ärenden och domar. #

klart. Vi framförde att intag från
havet skulle öka möjligheten
att hålla kontroll på salthalten
som nu ligger på 0,3–0,6 % i
Norra bassängen. Vilket täck
ningsmaterial som skall använ
das på häckningsöar/stränder
är inte bestämt. Här ombeds vi
komma med synpunkter om
”vilka arter vi vill ha”. Ett något
längre referat finns i forumet på
GOFs hemsida/Kustobsar. Syn
punkter kan lämnas till hamnen
fram till den 1 augusti. Kontakta
nils.abrahamsson@gof.nu om
du har några synpunkter! #
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NATTFÅGLAR
I GÖTEBORGSOMRÅDET 2012

Kärrsångare – Bild: KARIN MAGNANDER

Hisingen är ju ett eldorado för nattaktiva fåglar. Men hur står det till
i andra delar av Göteborgsområdet? Inventeringskommittén har
lyssnat in nattsångare från Öckerö till Härryda.
TEXT: JOHAN SVEDHOLM, INVENTERINGSKOMMITTÉN
JOHAN.SVEDHOLM@GOF.NU

S

PORRADE AV 2010 års lyckade nattsångarinventering på Hisingen (se
FpV nr 1/2011) initierade GOFs
inventeringskommitté ytterligare en
nattsångarinventering 2012. Satsningen
genomfördes med benägen hjälp av föreningens medlemmar. Denna gång var
det dags för resterande delar av Göteborgs kommun samt Öckerö, Partille,
Härryda och Mölndals kommuner att
finkammas efter nattliga skönsjungare.
Till skillnad från Hisingen fanns här
inga heltäckande äldre inventeringar att
jämföra med, så denna inventering får
betecknas som ett pionjärarbete. Förhoppningsvis kan det ligga till grund för
uppföljande inventeringar så småningom.
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Arter som varit i fokus är vaktel, vattenrall, småfläckig sumphöna, kornknarr,
hornuggla, näktergal, gräshoppsångare,
sävsångare, rörsångare och kärrsångare.
Till skillnad från Hisingsinventeringen
har inte nattskärra varit med som mål
art eftersom omfattningen av lämpliga
avlyssningsområden då skulle bli direkt
ohanterlig.
Särskilt intressanta biotoper identifierades i hela det aktuella området
– exempelvis jordbruksmark, vattendrag, våtmarker, vassområden, strandskogar och ruderatmarker. Dessa områden skulle besökas i första hand och
mindre lämpliga områden i andra hand,
i mån av tid. De lämpliga miljöerna delades in i 28 delområden av lätthanter-

lig storlek och en ansvarig utsågs för
varje område.
Inventeringen skulle ursprungligen
genomföras under en tiodagarsperiod i
första halvan av juni. På grund av otjänlig väderlek, med utdragna perioder
med blåst och regn, utökades inventeringsperioden med en vecka och blev
till slut 1–17 juni. Samtliga intressanta
områden skulle besökas minst en, helst
två gånger nattetid under denna period
då samtliga sjungande/spelande individer (eller, i hornugglans fall, tiggande
ungar) noterades. Inventerarna hade
med sig kartor i fält där fåglarnas positioner ritades in så noggrant som möjligt, för att med största möjliga säkerhet
avgöra antalet inblandade individer.

nattfåglar i göteborgsområdet 2012

KARTA ÖVER
INVENTERAT OMRÅDE

Översiktskarta över
inventeringsområdet.
Viktigare vattendrag är
utmärkta på kartan.

Den geografiska täckningen blev tyvärr inte hundraprocentig i skärgården,
där bland annat logistiska problem gjorde att följande öar blev oinventerade:
Källö-Knippla, Kalvsund, Asperö, Köpstadsö och Vrångö.
Vädret var alltså inte det bästa för
nattlyssning. Blåst, kyla och regn höll i
sig även under den förlängda inventeringsperioden. Flera inventerare påpekar att detta verkade hämmande på resultatet och att en och annan fågel
säkerligen missades på grund av väderleken.
Inventeringsresultatet har därför
kompletterats med rapporter inlagda i
Svalan, vilket förhoppningsvis gör att
såväl vädret som den bristande geografiska täckningen skall ha mindre betydelse. För uttagen ur Svalan har generösare tidsspann använts vilka motsvarar
de respektive arternas huvudsakliga
häckningsperioder.
Samtliga observationer av sjungande/
spelande fåglar som bedömts vara permanent revirhållande har noterats och
deras position har ritats in på kartor.

Bedömningarna av arternas numerär
har gjorts så att ett minimiantal har
uppskattats. Här följer resultatet art för
art. Kartor för samtliga noterade arter
finns på nästa sida.
VAKTEL

Den enda spelande vaktel som noterades i området kan nämnas lite inom parentes, då det rörde sig om en uppenbart förbiflyttande fågel – på Styrsö i
slutet av maj. Vakteln är en art vars
uppträdande i Göteborgsområdet är
kraftigt fluktuerande. 2012 visade sig
vara ett dåligt år för arten i våra trakter.
VATTENRALL

Totalt elva vattenrallar noterades, varav
tre i Öckerö kommun, tre i Göteborgs
kommun, två i Härryda kommun och
tre i Mölndals kommun. Samtliga noterades i vassrika sjöar eller sumpområden. Elva rallar är ett resultat klart
under förväntan sett till i vilken omfattning arten rapporterats under tidigare
år. Det tyder på att arten haft en dålig
säsong.

SMÅFLÄCKIG SUMPHÖNA

En småfläckig sumphöna hördes spela i
Säteriviken, Rådasjön en natt i slutet av
juli. Den sena tidpunkten tyder på att
det rörde sig om en oparad hane som
drog runt i slutet av häckningssäsongen.
Arten är inte årligen förekommande
inom undersökningsområdet.
KORNKNARR

Två kornknarrar snärpte i undersökningsområdet, närmare bestämt i Gunnilse, Angered och vid Hills golfbana,
Mölndal. Kornknarren är liksom vakteln
en art vars uppträdande hos oss är
starkt varierande, och även knarren
tycks ha haft ett tämligen dåligt år
2012.
HORNUGGLA

Inga tiggande hornugglekullar påträffades inom undersökningsområdet.
Hornugglans häckningsframgång är
starkt beroende av gnagartillgången,
och det är inte onormalt att arten under
dåliga gnagarår inte får ut några ungar
alls i vissa områden.
Fåglar på Västkusten 2/2013
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inventerat
• RÖRSÅNGARE

• KÄRRSÅNGARE

• SÄVSÅNGARE

• VATTENRALL

• NÄKTERGAL

• KORNKNARR

• GRÄSHOPPSÅNGARE

NÄKTERGAL

Sammanlagt 44 näktergalar noterades i
området. De överlägset flesta (30 ex)
befann sig i Öckerö kommun. 6 ex rapporterades från Södra skärgården, 2 ex
från Välenområdet och vardera 3 ex
från Säveån och Lärjeån. Arten är, och
har även tidigare år varit, starkt bunden
till just dessa områden även om den tidigare rapporterats i större antal från
såväl Södra skärgården som från Välen–
Stora ån, Säveån och Lärjeån.
GRÄSHOPPSÅNGARE

SÄVSÅNGARE

Sävsångaren är den av arterna som haft
mest negativ populationsutveckling i ett
lite längre perspektiv. Åtta exemplar
noterades varav ett i Öckerö kommun,
fyra i Göteborgs kommun, två i Mölndals kommun samt ett i Härryda kommun.
RÖRSÅNGARE

Rörsångaren är den minst nattaktiva av
de så kallade nattsångarna, och en klar
majoritet av rörsångarna har alltså inte
noterats under inventeringen utan istället observerats dagtid och rapporterats
till Svalan. Totalt har 89 ex noterats
med följande kommunfördelning:
Öckerö 17 ex, Göteborg 37 ex,
Härryda 11 ex samt Mölndal
24 ex. Arten förekommer
med goda numerärer i
vassrika sjöar såsom Rådasjön, Hårssjön och Sagsjön samt även i kustnära
vassområden.

Gr äs h

Totalt 14 sjungande gräshoppsångare
noterades. Typiskt är avsaknaden av
fynd under häckningstid i skärgården, där arten är mycket
sällsynt. Annars uppträder den i huvudsak
längs vattendragen,
och det är i synnerhet
värt att nämna koncentrationen av hela
sex sjungande fåglar
vid Utbyfältet, Säveån
KÄRRSÅNGARE
och även att den annars
–
Bi
ld:
Kärrsångaren
utropas härmed
rätt underskådade LindoPA
T RI
K JO
till inventeringsområdets klart
meåns dalgång verkar vara ett
NASSON
vanligaste nattsångare med hela 155
gott tillhåll för arten med tre sjungsjungande individer! Dessa fördelar sig
ande individer.
opp

så n

ga

re
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kommunvis enligt följande: Öckerö 26
ex, Göteborg 80 ex, Partille 6 ex, Härryda 3 ex samt Mölndal 40 ex. Arten förekommer såväl i buskmarker i jordbrukslandskap och längs vattendrag som i
industriområden och ruderatmarker. De
två sistnämnda miljöerna har varit svåra att helt täcka in inom ramarna för
denna inventering, så det finns säkert
ett icke föraktligt mörkertal bland kärrsångarna också.
SUMMERING

Det trista vädret till trots är vi mycket
nöjda med resultatet som vi tror är
ganska representativt för arternas uppträdande i området. Nu har större delen
av GOFs upptagningsområde nattsångarinventerats, med undantag för ett
av de intressantaste: Kungsbacka kommun! Delar av området inventerades
under juni i år, men vi har inget komplett resultat ännu. Vi återkommer via
Kustobsars forum och Facebook, och naturligtvis med resultatet här i FpV när
inventeringen är färdig.
Slutligen vill inventeringskommittén
rikta ett varmt tack till alla inventerare
som trotsat kyla och regn och gett sig ut
i nätterna, samt alla som rapporterat
sina observationer till Svalan! #

Betraktat

SANDBERGS SIDA
HÖSTHAIKU
TEXT OCH BILDER: PÄR SANDBERG
PER.SANDBERG@VARBERG.SE

fallfrukt på gräset
gåsflockar söderut snart
har trädet värpt klart

oktoberhimlen
svartprickig nebulosa
kajflocken ovan

magnetsinnet i
svalans hjärna styr fågeln
med kurs Kapstaden

örnen på himlen
naglar ner stativen och
oss i jordskorpan
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Personligt
Personligt

FÖRTROLLAD
– BERÄTTELSEN OM EN SKÅDARES FÖDSEL
Hos vissa växer fågelintresset fram efter hand. Andra
drabbar det med full kraft över en natt. Karin Magnander
tillhör den senare skaran. För mindre än ett år sedan hade
hon aldrig skådat. Nu kan hon inte låta bli. Vi bad henne
berätta. Om förtrollningen, förälskelsen och fåglarna.
Och om helgen som förändrade hennes liv. På alvaret.
TEXT: KARIN MAGNANDER
KARIN@MAGNANDER.SE

V

i lämnade Kalmar tidigt på morgonen
och styrde mot Öland. Det var många år
sedan sist och jag hade helt glömt bort
den storslagna vyn över Kalmarsund. Vi hade inte
kört länge förrän de första ormvråkarna gled över
trädtopparna. Jag förundrades över hur mina nyvunna skådarvänner kunde artbestämma dem så
snabbt och enkelt. Vårt första stopp var Frösslundamossen och vi hade inte mer än kommit ur bilen
förrän en sparvhök flög förbi framför oss. Snart
därefter kunde vi stå och njuta av två ängshökshannar på nära håll – dessa oerhört vackra fåglar.
Så lätta, smidiga och eleganta. Jag hade kunnat
stå där hela dagen, men det hade tydligen siktats
stäpphök i närheten av Möckelmossen så vi drog
motvilligt vidare.

EN FISKGJUSE RYTTLADE över

Alvaret och när jag
blickade ut över detta enorma, karga område infann sig en känsla av att vilja stanna tiden. Storslagna naturupplevelser väcker ofta just den önskan hos mig, att vilja pausa på obestämd tid. Jag
blev väckt ur mina fantasier av budet att en kärrhöksliknande fågel siktades på vår vänstra sida.
Bilen ”parkerades” hastigt, vi kastade oss ur och

begav oss ut på alvaret. Vi kunde på ganska långt
avstånd se två lågt flygande kärrhökar som då och
då gick ner och skymdes av vegetationen. Den ena
var en ängshökshona. Den andra kunde vi inte bestämma. Kanske var det stäpphöken men den förblev obestämd även då bild lagts upp på Svalan.
För mig spelade det där ingen som helst roll. Jag
var redan betagen och adrenalinstinn av den spänning som hela äventyret innebar och jag önskade
att det aldrig skulle ta slut.
ANNAT VAR DET när jag var liten. Då hade vi sommarstuga vid en liten sjö några mil utanför Borås. Stora
delar av året var vi där nästan varje helg. En timme
tog det från Grimmered till Vatthultasjön. Om min
mamma fritt hade fått bestämma över den där timmen så hade den fyllts av fågelkvitter uppblandat
med en monoton röst som informerade oss om vad
som nyss ljudit. Jag och mina syskon var dock
eniga. Fåglar var fruktansvärt ointressanta och tråkiga. Inte minst deras läten. I synnerhet på band.
Någon räknade till sju och en annan sa tititu. Nej,
jag tror inte att ett enda läte fastnade hos mig då.
Från fågelplanschen i köket minns jag nötskrika
och från tomten svartvit flugsnappare. Nötväckan

Bild: PERNILLA EDLUND

Personligt
går uppochner och göken lägger ägg i andras bon.
Jag kan, lite förläget (och förstås en smula över
drivet), erkänna att det där sammanfattade mina
samlade fågelkunskaper fram tills för drygt ett år
sedan. Hon kom inte längre än så då, min mor.

”

Det
fascinerade
mig. En
helt vanlig
person
med ett så
konstigt
intresse.
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TILL MAMMAS GLÄDJE lärde jag känna en person i början av 2012 som via sociala medier kom att bli en
väldigt god vän. Han bodde i Kalmar och var fågelskådare. Det kan tyckas konstigt, men jag tror att
han var den första skådare jag konfronterats med
på riktigt. Det fascinerade mig. En helt vanlig person med ett så konstigt intresse. Och visst sådde
det ett frö men jag hade varken kikare, fågelguide
eller någon som var där och vattnade för att få det
att gro. Jag hade höjt blicken och börjat lyssna lite
men det var så nedslående att inget kunna så jag
lät det bero. Våren gick men under försommaren
lärde jag känna ytterligare några kalmariter som
av en händelse råkade vara skådare de också. Dock
väldigt nischade sådana. De var rovfågelskådare.
Punkt.
DET ÄR NÅGOT SPECIELLT med människor som brinner
för sina intressen och en del har dessutom förmågan att förmedla och nästan överföra den kärlek
och det engagemang de upplever till sina åhörare.
Jag kunde ana det där redan då. Kärleken. Engagemanget. Kalmariterna hade en liten hemsida också
där de mest för egen del samlade foton på rovfåglar de sett. När jag besökte deras sida hände något
i mig. Det klickade till. Jag brydde mig inte då om
huruvida det var en vråk eller en glada jag tittade
på. De var otroliga, allihop. Glada, förresten, att
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det var en rovfågel hade jag ingen aning om. Att
jag inte kände till detta behöver självklart inte
innebära att det inte togs upp i den där grund
kursen jag motvilligt deltog i som barn. Ingen
skugga ska falla på min kära mor. Hur som helst,
jag tittade igenom bilderna flera gånger och fascinationen växte. När vi i augusti skulle bege oss till
östkusten och förära våra tre kalmaritiska vänner
ett besök var det enkelt att besvara frågan om
eventuella önskemål. Första aktiviteten blev rov
fågelskådning på Öland och den dagen, fredag
10 augusti 2012, då förändrades mitt liv.
KÄRRHÖKARNA VID MÖCKELMOSSEN drog

iväg och vi
tog oss tillbaks till bilen för att bege oss till fälten
utanför Mörbylånga. Jag kan inte i efterhand säga
vilket som var bäst under den där dagen men känslan av att stå där och under säkert en timme bara
få njuta av fyra, fem, sex röda glador som kretsade,
kivades och plötsligt blev attackerade av en havsörn, den toppas inte av mycket annat jag upplevt.
Ibland tänker jag att röda glador är de vackraste
fåglar som finns … men, så ändrar jag mig. Det är
svårt att kategorisera och rangordna dem så. När vi
stod där såg vi lärkfalk som hastigast och på hög
höjd drog en pilgrimsfalk förbi. Några fantastiskt
vackra ormvråkar flög över oss och vi nybörjare
fick därmed en fin presentation av den färgvariation de kan visa upp. Vi åkte till Stenåsa och fick se
brun kärrhök, tornfalk, fler ängshökar och en havsörn till. Väl inne på Naturbokhandeln köpte jag kikare och rovfågelböcker. Jag var förälskad. Dessa
otroligt vackra, kraftfulla och imponerande fåglar
hade fullständigt förtrollat mig.

Förtrollad – berättelsen om en skådares födsel
VÄL HEMMA IGEN från äventyret på Öland började allvaret med jobb efter semestern. Det gick sådär.
Rovfåglarna upptog mina tankar största delen av
tiden. Jag sökte på nätet och läste att Torslanda
viken var en bra rovfågellokal som dessutom låg så
lägligt längs min väg mellan hemmet och jobbet.
Jag åkte dit så ofta jag kunde och hade tid och när
jag inte kunde eller hade tid så lyckades jag hamna
där ändå. Bilen svängde av nästan av sig själv. Där
gick jag och fotade allt jag såg med
min knapphändiga utrustning. Jag
tittade på bilderna, hade ingen
aning om vad jag fotat, skickade
dem vidare till mina vänner i Kalmar och fick svar. Oftast föreställde den fem pixlar stora fågeln en
ormvråk och ibland var det en
brun kärrhök. Inte sällan var det
kråkor eller korpar. Så, efter ungefär en vecka dök den upp. Min första helt egna rovfågel. Jag stod vid
vägbommen och den seglade så
fint precis över mig. Pulsen steg.
Fiskgjuse! Jag fotade och kollade
och visst var det en gjuse. För mig
var det där ett alldeles fantastiskt
ögonblick och kanske är det anledningen till att fiskgjusarna i Torslandaviken ligger mig lite extra
varmt om hjärtat.

gör man förstås misstag som kan roa ens medmänniskor och som nybörjare saknar man inte bara
erfarenhet om fåglarnas utseenden, beteenden
och läten, det är dessutom så att man inte alls har
hunnit få någon kunskap om vad som kan tänkas
rimligt att se. Jag minns en mörk, nästan svart rov
fågel som flög över bilen när jag passerade Syrhåladammen. Jag körde och kunde därför inte fota
men jag försökte memorera allt noga. Väl hemma
bläddrade jag hit och
dit i min rovfågelguide
och skickade frågan till
Kalmar: Kan det ha varit
en eleonorafalk? Jag tror
inte att kalmariterna
slutat skratta än. Jag vet
fortfarande inte. Det
kanske var en juvenil
brunhök jag såg, men

”

Jag tror inte
att kalmariterna slutat
skratta än

JAG FORTSATTE SÅDÄR och känslan för
rovornas olika karaktärer ökade
sakta men säkert. Sådär i början

Bild: OLA LINDBLOM
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VID ETT TILLFÄLLE var

jag säker på att jag såg en blåhökshane gå ner på ängarna ner emot Lagmans
holmen. Jag tvivlade på min förmåga och ringde
till Kalmar och beskrev vad jag sett. Ja, jo, kanske
kan det varit en blå kärrhök. Då lyfte en gråhäger
och flög ut mot älven. Jag skämdes och undrade
om jag verkligen haft så fel. Dagen efter åkte jag
tillbaks och där var den. Jag hade haft rätt. Under
vintern dök fjällvråken upp och jag började få allt
lättare att skilja den från ormvråken. Jag hade faktiskt lärt mig en hel del. Om rovfåglar.

JAG VAR UNDER HELA HÖSTEN fast

besluten om att det
var rovfåglarna som var min grej. De där övriga
lockade mig inte på samma sätt. Det är tur att även
jag kan ha fel för sakta, sakta kröp det på mig under den långa kalla vintern. De fanns ju där omkring mig och jag kunde inte låta bli att fota när
jag såg dem. Vetgirigheten drev mig att lära mig
dem och allt eftersom växte och spred sig den där
kärleken som jag tidigare reserverat åt rovfåglarna. För varje timme i fält växte den och varje art
jag upptäckte och lärde mig fick ta del av den. En
efter en.

JAG HAR DE SENASTE MÅNADERNA lärt känna många
fantastiska skådare som delat med sig av kunskaper och erfarenheter och som gett mig små puffar i
rätt riktning eller guidat mig genom hela piplärkslektioner. Det är verkligen något speciellt med
människor som brinner för sina intressen och jag
hoppas att jag med min historia kan inspirera men
också väcka insikten om att det är värt att berätta
och dela med sig. Jag är fortfarande nybörjare och
jag lär mig massvis med nya saker varje dag men
för ett år sedan visste jag ingenting. Jag hade aldrig tittat på en fågel i kikare, kunde inte skilja på
trut och mås och hade aldrig kunnat gissa att jag
skulle bli så uppslukad och ständigt gå omkring
med känslan att jag skulle ägna all min tid åt att
skåda fåglar om det bara var möjligt.
NU SKA JAG RINGA MAMMA och

där fågelbandet. #

18

Fåglar på Västkusten 2/2013

se om hon har kvar det

p För ett år sedan visste jag inte ens att glada var

en rovfågel. Det vet jag nu, men som tur är finns
det mycket annat kvar att lära. Den här hård
rocksgladan mötte oss i Börringe senare under
hösten på en Falsterboresa (som också var fantas
tisk, men det är en helt annan berättelse).

KARINS

NÅGON GÅNG PÅ SENHÖSTEN upptäckte jag Säve som
ny lokal när rovorna lämnat Torsviken och jag blev
snabbt förälskad. Jag hade en tung arbetssituation
under vintern och de där timmarna jag då och då
bestämde mig för att lägga i Säve var ovärderliga.
När jag stod där ensam i lugnet och lyssnade på
ormvråkarna, det vackraste ljudet i världen, då var
det enkelt att slappna av.

p Folk brukar ha svårt att riktigt förstå det men

UR

det kan ju varit en skarv också. Det är inte så lätt i
början men för mig har det varit viktigt att släppa
stoltheten och våga fråga. Och de flesta skrattar ju
med kärlek.

F OTOA L B U M

Personligt

Bilder: KARIN MAGNANDER

det här är en av mina favoritplatser i gbg. Jag äls
kar den. Att gå längs kajen och spana upp på pil
grimsfalkarna. Uppleva dem flyga iväg på jakt,
komma hem med byte, jaga bort en korkad skata
eller kalla på ungarna. Jag brukar nästan alltid se
minst en av falkarna när jag är där. Undrar hur det
går nu. Hur har det gått med häckningen i år? Är
rivningsbeslutet fastlaget? Det är så sorgligt.

Förtrollad – berättelsen om en skådares födsel
t Min första egenhändigt bestämda fiskgjuse.
Den är fortfarande väldigt speciell. Liksom Tors
landaviken, där jag såg den.
u En fjällvråk från min första riktiga ordentliga
skådardag som inte bara hade rovfågelfokus,
den 9 februari i Halland. Det var en av mina bästa
dagar på evigheter. Det var nog egentligen då jag
på riktigt insåg att jag var helt såld på dem alli
hop. Jag blev till exempel överumplad över hur
glad jag blev när vi såg storspov. Och så såg jag
mina första stjärtmesar. Bara en sån sak.

p Hona eller hane? Inte vet jag. Det visste inte andra heller. I alla fall inte efteråt, och inte med bestämdhet. Men det är en pilgrimsfalk, vid Galtabäck.

p Torslandavikens finaste hörn vid Vadskärs

udden. Hit gick jag jämt i början, innan jag ens
hade fattat att man kunde komma in från andra
hållet. Det var här jag började. Det känns som
mitt ställe, på något sätt. Jag åkte ofta förbi på
väg till jobbet. Just den delen av viken har en
lugnande effekt på mig. Den steniga torra pro
menaden ner till dammen och så upp på berget
till vänster. Där satt jag. Där sitter jag än.

p Duvhök i Torslandaviken. En objektivt sett

p Hade någon för ett år sedan sagt att

min nya bästa vän 2013 skulle vara en
kikare hade jag bara skrattat. Men här är
vi nu, jag och min följeslagare.

ganska kass bild eftersom den är tagen genom
en smutsig bilruta, och det stör mig för den hade
varit så jädra snygg annars. Som den blev nu
kanske den inte skänker någon annan så mycket
glädje, men jag ville visa den ändå. För mig är
den speciell. Duvhökar är så mäktiga. En dag ska
jag fånga en på en bättre bild. Jag sneglar alltid
mot den där lyktstolpen när jag är där.
Fåglar på Västkusten 2/2013
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AVTRYCK

FÖLJ BILDSERIEN MEDSOLS

uuu

GÅS SOM IN
RESAN BÖRJADE PÅ MORGON den

17 september 2012. Tanken var att besöka Lis mosse, men vädret var så dåligt när
jag närmade mig Varberg att jag bestämde mig för Getterön istället.
När jag väl var framme började himlen att spricka upp,
så jag tog min fotoutrustning och började syna av viken.
Efter en stund upptäckte jag två havsörnar som satt och
bidade sin tid. Under tiden sträckte det en hel del fågel
från öst för att rasta och födosöka på Getterön. Efter en
halvtimma började örnarna röra på sig och en av dem tog
en lov söderut för att sedan komma tillbaka mot norr då
den fick syn på en grågås som inte riktigt var på sin vakt.
Örnen började jaga den flyende gåsen och efter cirka
tio sekunder var den alldeles bakom. Gåsen försökte då
vika åt sidan, örnen svängde med och lade sedan sin vinge
under gåsens ena vinge vilket fick gåsen att tappa höjd.
Örnen låg i slagläge och fällde ut klorna för att ta gåsen,
men en stakettråd som är spänd mellan stolparna i vattnet
räddade gåsen för stunden. När örnen upptäckte tråden
fick den tillfälligt släppa jakten för att stiga uppåt för att
undvika att bli schavotterad. Gåsen lyckades flyga under
tråden men när den väl var på andra sidan så kom örnen
med fart. Gåsen buklandade med en stor vattenkaskad

TE FÖRGÅS
som resultat. Sedan började en strid på liv och död som
varade i cirka 15 min. Först var det bara den ringmärkta
örnen som var involverad, sedan anslöt den andra också
och då var de två stycken som försökte slå gåsen. Gåsens
strategi var hela tiden att sträcka sig mot örnarna med
lång hals och slå med näbben. Det var grunt så den kunde
ta stöd mot botten.
Örnarna flög in över gåsen. De utnyttjade den relativt
hårda vinden och ”ryttlade” över gåsen. Vid två tillfällen
fick de tag i halsen och en gång i stjärten och stjälpte gåsen över ända, men efter varje attack repade gåsen nytt
mod. Örnarna tog en paus efter cirka tio minuter. Då försökte gåsen lyfta men då startade det hela igen. Vid ett
par tillfällen stod örnarna några meter ifrån gåsen som
obekymrat födosökte. Vid ett tillfälle gjorde gåsen en rusning mot en av örnarna som då tog till flykten. Till slut
gav örnarna upp gåsen, den kunde simma söderut och då
tappade jag den ur sikte. Efter en stund flög örnarna upp
och slog mot en and men missade den.
Mitt i det här dramat försökte jag fota och ta lite film,
trots att scenerna gav mig grågåshud. Naturen ska ju ha
sin gång men jag kände för gåsen som verkade ha nio liv.
# BENGT HALLBERG
WWW.HALLBERGFOTO.SE
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VÄLEN

FRÅN AVLOPPSVIK TILL VADARSTRAND
Bild: KÅRE STRÖM

p

Välen var länge en förorenad och stinkande havsvik där
stans avloppsvatten rann ut – orenat. Ihärdigt opinionsarbete och grundlig restaurering har återskapat forna kvalitéer.

I början av 1990-talet
börjar Välenviken restaureras. Vassområdena minskar, strandängarna kommer
tillbaka.

TEXT : KÅRE STRÖM

Ä

KARE.STROM@GOF.NU

nda fram till 1970-talet rann stora delar
av Göteborgs stads avloppsvatten direkt
ut i Stora ån strax uppströms Välenviken
– efter mycket bristfällig rening, med dagens mått
mätt. Detta pågick i ett par decennier innan utsläppen och avloppslukten upphörde i början av
1970-talet.
Nedläggningen av Näsets reningsverk ägde rum
mycket tack vare att Askims hembygdsförening,
med Ingvar Hållinder i spetsen, började att agera
mot avloppsutsläppen omkring 1970. Det resulterade även i en motion, där Byggnadsnämnden fick
i uppdrag att utarbeta ett områdesprogram för
Välenområdet. Man skall då veta att bottensedimenten i Välenviken uppvisade mycket höga föroreningshalter, särskilt av kvicksilver, bly och kadmium, men även PCB och andra organiska ämnen.
Halterna låg i nivå med de mest förorenade sedi-
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menten i de tyska flodmynningarna och i Idefjorden. De förorenade sedimenten muddrades så småningom upp och förflyttades till strandängen strax
söder om Torstens ås.
NATUROMRÅDE MED PLATS FÖR IDROTT

1972–73 föreslår Stadsbyggnadskontoret i ett områdesprogram att de fågelrika strandängarna i den
västra delen av Välen skall bli naturområde och
markerna söder om Torstens ås och vid Ängås skall
bli idrottsområden.
I en artikel i Sveriges Natur 1979 lyfter Dan-Axel
Hallbäck fram Välen som ett stycke värdefull närnatur, vilket sannolikt bidrar till att området kom
att få status som av stort regionalt intresse för fågellivet i Göteborgs Natur- och kulturvårdsprogram 1979.
Under hela 1980-talet utarbetar och reviderar Fri-

Välen – Från avloppsvik till vadarstrand

BIld: KÅRE STRÖM

tidsförvaltningen ett antal olika förslag för Välenområdet och först 1993 tas beslut om en definitiv
inriktning av området. Välen skall delas in i tre olika områden, för park, idrott och natur, vilket slås
fast i kommande planer, bland annat i Byggnadsnämnden (Samuelsson 1993). Bland förslagen återfinns hästgård och golf med ”driving range”.
GOF ENGARERAR SIG

Bild: J A
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I mitten av 1980-talet börjar GOFs fågelskyddskommitté aktivt arbeta för att Välen skall restaureras och utvecklas till en fågellokal. Efter hand får
GOF stöd av Västra Frölunda Naturvårdsförening,
som tillsammans uppvaktar en rad tjänstemän och
politiker i Göteborg. Vi får stor hjälp av Göteborgs universitet genom ett restaure- N
SO
ringsförslag, ”Projekt Välen”, som
utarbetades av Olof Pehrsson
inom ramen för en markvårdskurs på Zoologiska institutionen
(Pehrsson 1987).
INTERNA MENINGSSKILJAKTIGHETER

”Projekt Välen” var ett restaureringsförslag som syftade till att
återskapa de öppna vadarrika
strandängar som en gång domine-

rade den inre Välenviken ända fram till början av
1950-talet. Hävden skulle förslagsvis ske med
hjälp av skotsk höglandsboskap, så kallad Highland Cattle. Men åsikterna gick isär inom GOF. Flera ornitologer ville behålla de igenväxande strandängarna med buskar, lövsly och täta vassbestånd.
Några ringmärkte i vassarna och ville inte att vassbestånden skulle tas bort, men styrelsen nappade
på Olof Pehrssons restaureringsförslag.
Jag minns än idag de otaliga, ofta långa och svåra möten, som Per Arne Löf från Västra Frölunda
Naturvårdsförening tillsammans med Donald
Blomqvist och undertecknad från GOF hade med
företrädare för stadsdelsnämnden och idrottsföreningarna om Välens framtid. Det gällde särskilt Kannebäcksplanen, som vi ville få
avvecklad eller flyttad till en lämpligare plats.
Västra Frölunda Naturvårdsförening börjar redan nu ta initiativ
till betesdrift och skaffar efterhand ett antal Highland cattledjur.
LURVIGA KOR SKÖTER STRANDÄNGEN

Fastighetskontoret börjar redan
1991 röja vegetationen, slaghacka

p

I slutet av 1990-talet
berikades Välen med
ett stabilt, handikappanpassat fågeltorn. I våras brändes
tornet ned.

”

Bottensedimenten
i Välenviken
innehöll
allvarliga
föroreningar av kvicksilver, bly,
kadmium,
och PCB

Fåglar på Västkusten 2/2013

23

fågellokaler

”

Golfbanan
vid Stora ån
gick inte att
hejda, men
naturreservatet blev
större än
förväntat

och inhägna strandängarna. Foderplatser byggs
och Västra Frölunda Naturvårdsförening blir boskapsskötare på allvar.
Stora ån rensas och breddas. VA-verket börjar
begränsa dagvattenutsläppen genom olika åtgärder. Arbetena föregicks av en ändring av en vattendom från 1936. Välen utvecklas efterhand till ett
populärt promenad- och rekreationsområde.
Många besöker området för att titta både på betesdjur och fåglar.
TOFSVIPOR BÖRJAR HÄCKA

Blev det något lyft för fågellivet? GOF inventerar
området under några säsonger i början av 1990talet för att se hur olika fågelarter svarar på restaureringen. Några par rödbena och flera par tofsvipa
börjar häcka på strandängarna.
VA-verket börjar – efter förslag av Olof Pehrsson

Utöver rastande vadare dyker stundtals
udda gäster upp vid
Välen. Silkeshägern
rastade inne i viken i
augusti 2009.

– att anlägga reningsdammar i form av vattenreningskärr för en del av dagvattenflödet i kulverten
som mynnar i Välen vid Kannebäcksplanen (Pehrsson 1997).
GOF och Västra Frölunda Naturvårdsförening
föreslår även ett Agenda 21-projekt: vattenreningskärr ska skapas för att rena lakvatten från mudderdeponin söder om Torstens ås samt för bakteriehaltigt dagvatten från koloniområdet på Askimsidan
(Löf, Pehrsson & Ström 1997). Detta kommer inte
till stånd, men stadens styrande är intresserade av
att genomföra åtgärderna på sikt. Miljöförvaltningen uppmärksammar föroreningsfrågorna i området
och utarbetar skydds- och restaureringsplaner för
äldre avfallsupplag, bland annat för Välens mudderdeponi (Ström & Thurén 1992).
GOLFBANA BYGGS – MEN ÄVEN FÅGELTORN

Fritidsnämnden beslutar att anta ett förslag till
verksamhetsutveckling av Välen för park- och
idrottsändamål, bland annat för golf vid Stora ån
i höjd med Store Lund. GOF och Västra Frölunda
naturvårdsförening motsätter sig golfplanerna,
men dessa går inte att hejda och så småningom
byggs en golfbana med driving range i området.
I slutet av 1990-talet byggs ett handikappsanpassat fågeltorn strax väster om Kannebäcksplanen. Tornet invigs med pompa och ståt av dåvarande landshövdingen Göte Bernhardsson hösten
1999. Att fågeltornet och även ett vattenmuseum
för skolungdomar kommer till stånd beror till
stor del på det arbete som Per Arne Löf åstadkommer som ordförande i Västra Frölunda Naturvårdsförening. Både GOF och Zoologiska institutionen bidrar till områdets utveckling med
sin kunskap om våtmarker och fåglar. Även en
historisk tidsstig anläggs vid Välen.
STÖRRE NATURRESERVAT ÄN FÖRVÄNTAT

Bild: BJÖRN DELLMING
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I slutet av 1990-talet tas beslut om att Välen skall
bli naturreservat efter att både GOF och Västra
Frölunda Naturvårdsförening drivit frågan. Undertecknad, i egenskap av kommunekolog i Göteborg,
utarbetar tillsammans med Sven-Olov Strandhede
och Lennart Gustafsson omfattande förslag till
skötselprogram med naturbeskrivning för Välen
(Gustafsson, Strandhede & Ström 2000). Förekommande växter och fåglar inventeras (Strandhede
1999 och Bergqvist, Jansson & Ström 2000).
Skötselprogrammet ligger till grund för ett nytt
konkret förslag till reservatsbildning, som dröjer i
tio år, ända till 2012. Det nya förslaget till naturreservat är överraskande positivt och omfattar ett
större område än tidigare förslag och innebär även
att Kannebäcksplanen läggs ned för gott och i stort
sett omvandlas till strandäng. En mindre del av
idrottsplanen blir parkeringsplats (Stadsbyggnadskontoret 2012).

Välen – Från avloppsvik till vadarstrand
Välen fortsätter att utvecklas med
stora satsningar på utbildning
och exkursioner för skolungdomar och andra besökare. Planerna på en naturskola i
Välen skrinläggs av besparingsskäl. Fågellivet vid
Välen attraherar många
ornitologer att skåda fågel i Välen, där det även
dyker upp en och annan
raritet med jämna mellanrum.

GOF kan bidra till byggandet av ett
nytt fågeltorn och kanske även till
ett planerat gömsle på motsatta
sidan av Välen, vid en löv
dunge på Askimssidan. #
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Vi får
hoppas att
ett nytt
fågeltorn
kommer på
plats. Och
kanske även
ett gömsle
på Askimssidan.
LÄS MER:
Välen som skådarlokal skildrades
också i FpV 2/2012.
Där finns även karta över området.

till fåglarnas
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DRIVEN &
PASSIONERAD
LASSE LARSSON VILL ALLTID VETA MER
Det finns människor som inte kan låta bli att berätta för andra
hur fantastisk naturen är, inte minst fåglarna. När de gör det
med finess, är det bara att tacka och ta emot.
TEXT OCH BILDER: STIG FREDRIKSSON

V

WWW.NATURSTIG.SE

i åkte med GOF till Varanger 1980, med
Lasse Larsson som färdledare. Efter att
ha besökt både lappugglans och slagugglans marker i Bodentrakten drog vi norrut genom
de finska lappmarkerna. Först mot aftonen närmade vi oss målet.
Men då skulle vi informeras om artkomplexet
grå-/snösiska. Bussen stannade, Lars steg upp på en
stor sten, resegruppen samlades förväntansfullt.
Det duggregnade. Själv stod jag i bakgrunden och
tänkte att detta kunde väl vänta tills vädret blivit
bättre. Det syntes definitivt på mig vad jag tänkte,
jag sade det nog också. Resten av publiken var öppet entusiastisk.
Vi har haft en del att göra med varandra sedan
dess, rest ihop och tjôtat en del. Åren går. När jag
besöker honom på Öland denna vår, kommer han
osökt in på just denna episod. Han minns den väl.
Med tilltagande ålder och kanske visdom kan jag,
lite generat, inse min småsinthet den gången.
Detta är Lasse Larsson: durkdriven exkursionsledare och passionerad faktasamlare. Han delar
gärna med sig av vad han får fram. Betecknande var
titeln på det föredrag han serverade på Club 300:s
samt på GOFs årsmöte 2012: Allt du inte visste om
fåglar. Vi vet flera som medvetet sökte sig till båda
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dessa årsmöten just för att få ta dubbel del av denna faktapresentation. Innan 2012 var det dock
länge sedan han föreläste i Göteborg. Skulle vi ha
lockat honom mer tidigare?
– Jag fick en fråga en gång om att visa bilder
från Sydafrika. Men jag har inget intresse av det,
jag får ingen inspiration. Detta är denna fågel, detta är denna fågel. Men jag ser gärna på föredrag.
Lars har under lång tid arbetat med att sammanfatta så mycket mänskligt vetande man kan få tag
på när det gäller fåglar. Det är ett fullgott skäl att
leta efter mannen bakom dessa alster, som kommer
att bli epokgörande. Han berättar, med illa dold
förtjusning, att han fått 500 pdf-dokument som han
ska läsa igenom – ett smärre bibliotek!
DET BÖRJADE MED VRÅKARNA

Som många andra veteraner började han tidigt. På
den tiden fanns jungfruliga fågelmarker på nära
håll. Norra älvstranden var fortfarande strand med
vadare och änder mellan varven. Torslandaviken
var inte demolerad till oigenkännlighet. Men
Slottsskogen var närmast; han bodde alldeles intill.
– Jag började med fåglar där du slutar, säger han
med glimten i ögat. Jag invänder att jag är minst
lika mycket vid Amundön och Torsviken … även

Mount Kenya i
december 1975, under
en av Lasse Larssons
många resor till främmande fågelvärldar.

SKÅDARPORTRÄTT
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Fågelintresset
kan liknas
vid en hivinfektion.
Den viktiga
skillnaden
är att du
inte dör av
fågelintresse, snarare
tvärtom.

Första mötet med
rödnäbbad nordlig
hornkorp var förbryllande. Arten
gick inte att känna
igen i dåtidens bestämningsböcker.
q

om jag vet att han har rätt måste jag protestera.
– Jag kan ha börjat få upp ögonen för fåglarna
vid 11–12 års ålder. Det första starka minnet var
en äldre herre som matade fåglar i Slottsskogen, en
nötväcka kom fram till hans hand. Det var en fågel
jag aldrig hade sett.
– Och en dag spelade vi fotboll på gatan, brorsan
hade två kompisar som var lite fågelintresserade.
Det var i juni, över berget bakom Majvallen låg ett
tiotal vråkar och seglade. De sa att det var ormvråkar. Det köpte jag, men några år senare förstod jag
att det var bivråkar.
Vi är ju en del som har blivit fågelbitna. För det
mesta kan man inte svara på frågan varför. Fåglar
har allt, men det vet man ju inte när man är liten,
det upptäcker man till sin stora glädje när man har
kommit in i det. Och då är det så dags.
Lars fångar det i uttrycket: ”Fågelintresset kan
liknas vid en hiv-infektion. Den viktiga skillnaden
är att du inte dör av fågelintresse, snarare tvärtom.”
Så vad hade han gjort om han inte hade börjat
med fågel?
– Då hade jag letat i ändtarmen på daggmaskar,
det är jag helt övertygad om. Jag har haft olika perioder ... jag var fältbiolog, en tid var jag mycket
intresserad av geografi och det har jag haft nytta
av. Jag har samlat insekter, jag läste allt om astronomi. Men det har alltid varit naturvetenskap.
Han berättar med saknad om en vacker stjärnkarta med stjärnbilder i olika färger, efter spektralklass, allt anslående presenterat mot mörk bakgrund. Den har följt med vid alla flyttningar men
blev sliten och kasserades vid senaste flytten.
Den kartan manade till intresse, alla andra kar-

tor har varit tråkiga efter denna.
Ibland får han frågor om vad fågelskådande är
bra för – rent personligt.
– Jag räknar med att jag började med fåglar
1962. Då gjorde jag mina första anteckningar.
Snart ville jag lära mig mer och prenumererade på
British Birds, så kom jag att lära mig engelska. Sedan har jag fått anledning att resa, jag har varit i
85 länder – på alla kontinenter.
EN EPOK FÖRE TUBKIKARE OCH LARM

Det var en tid utan sms-larm, tubkikare och digitala kameror – en tid nästan utan kameror överhuvudtaget. Man fick klara sig själv och man tipsade
varandra, ibland med viss fördröjning.
Men kikare fick man ändå lov att skaffa sig.
Hans första hette Zuiho, en billig japansk kikare.
Snart köpte han en dyrare Kowa 10x50, sedan blev
det Leica, ett märke han fortfarande är trogen.
Man tillhörde en grupp och sin tillhörighet fick
man bekräfta själv genom sina handlingar. Den
som var flitig och förkovrade sig blev snabbt respekterad för sina kunskaper och sin förmåga. Det
är naturligtvis likadant idag – ett sant demokratiskt skeende.
Lars skaffade sig kunskaper och hamnade raskt i
lokala rapportkommittén, det yttersta beviset på
förmågan att bedöma hur trovärdiga olika uppgifter om rara fåglar var. Det var lättare på den tiden,
alla kände alla. Man var inte så många.
Det var samtidigt en tid av problem. Pilgrimsfalken hade i stort sett försvunnit, sak samma med
berguven. De norska örnarna som gästade västkusten förgiftades av kvicksilver och jagades av vilda
norrmän. Över gåsmarkerna vid Tjolöholm skulle
en bred asfaltväg dras fram, norra älvstranden industrialiserades i rasande tempo och Torslandaviken sprängdes sönder. Vi tog scooterturer upp i
Bohuslän och lyssnade på de sista uvarna och kollade de, som vi trodde, sista falkarna. Vad skulle
man göra?
I LAND ROVER MOT AFRIKA

Bild: LARS PETTERSSON
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– Det var en väldigt mörk stämning då. Men vi var
några fågelintresserade som kom på att vi skulle
ner till Afrika och titta på afrikanska djur – vi trodde att de snart skulle försvinna. Vi pratade med andra, till slut blev vi tio som beslöt oss för att åka.
Intresset för fåglarna band oss samman.
Tillsammans köpte de två begagnade Land Rovers i England – till priset av en i Sverige – 21 000
kronor. Färden gick genom Östeuropa, Turkiet, Syrien och vidare med båt till Eritrea.
– Tio mil söder om Addis upphörde vägarna, vi
körde genom sumpmarker, frågade folk om vägen.
Senare kom vi på att de inte alltid visste vart vi ville, men tyckte det var skämmigt att inte svara, så
de pekade ut vägen ändå.

Lasse Larsson – Driven och passionerad

– Ibland klättrade vi upp på kullar och spanade
efter bebyggelse. Vi körde väl en vecka i väglöst
land. Vår släpkärra bröt axeln i ett gupp, så vi var
tvungna att lämna allt som var på den, reservdunkarna bland annat. På den ena bilens generator tog
kolen slut – var tionde mil fick vi skifta batteri mellan bilarna så att batteriet fick ladda upp.
Det skulle gå att skriva en bok bara om den resan ... Men vad skulle ha hänt om bilarna fastnat
helt och hållet?
– Det hände aldrig, svarar Lars ganska sorglöst.
Och det var väl just så de var, unga och sorglösa.
Och det blev nya fåglar, fåglar som de aldrig sett
ens på bild.
– Vi gled in i den afrikanska faunan på ett naturligt sätt. Jag minns när vi såg de första rödnäbbade
nordliga hornkorparna – ingen visste vad det var.
I den tidens afrikanska fågelbibel Praed and Grant
fanns inga helbilder. Likaså såg vi Stresemans
bushkråka, mycket karakteristisk, men vi hittade
den inte i böckerna.
När de sedan gick genom National museum i
Nairobi upptäckte de fåglarna de sett och inte kunnat bestämma! Det blev allmänt jubel!
Det var kanske en lugnare tid i den regionen än
idag, de såg en del folk men också övergivna byar
med lövhyddor. Så småningom kom de till Lake

Easy söder om Mbulu i Tanzania, Peter Enderlein
tog emot dem. Där stannade de ett par månader
och samlade antilopskallar för att se på åldrar och
samlade gräs till Botaniska institutionen. Och såg
på fåglar.
PLUGGADE VIDARE

Sedan vidtog allvaret. Han läste naturvetenskapliga ämnen, gjorde trebetygsarbete i zoologi.
– Vinterekologi hos gråtrut, det var ingen höjdare, vi hade ingen handledare. Men vi gjorde ju
det för att det var kul också.
Lasse gifte sig med Birgitta, jag med Barbro i ett
dubbelbröllop och som det var på det glada 70talet blev det rådhuset, korta varianten. Jag har efteråt förstått att vi bedrog våra föräldrar på en fest,
men det tänkte vi inte på då. Lasse och Birgitta fick
barn, först Veronika, sedan Erling. Sedan arbetade
Lasse som lärare på Göteborgs folkhögskola i en
del år, men kunskapstörsten blev honom övermäktig.
– Nja, så var det inte riktigt säger han om min
tolkning.
– Jag arbetade på folkhögskolan och där gick
undersköterskor som skulle läsa upp sina betyg till
gymnasienivå i biologi, kemi och fysik, jag hade
dessa ämnen. De ställde en massa frågor om sjuk-

p

Reseledaren demonstrerar sin analoga
kamera i Kenya i december 1975. Denna
gång slapp han fråga
om vägen.

”

Vi körde väl
en vecka i
väglöst land.
Vår släpkärra bröt axeln
i ett gupp. Vi
var tvungna
att lämna
allt på den ...
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När man skådade på
Hönö på 1970-talet
tog man sig dit med
moppen.

”

Sjukhusen
får poäng
för alla förkylningar
de tar in
utan att
kunna göra
något åt
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domar. När jag läste zoofysiologi fick man veta hur
en frisk kropp fungerar, man fick inte veta mycket
om sjukdomar.
– Jag sökte in till medicin och kom in, läste in en
med kand på två år. Det var så intressant att jag
fortsatte. Jag arbetade deltid som lärare samtidigt
och satt och läste på Biomedicinska biblioteket.
Och där fanns ju också gott om utländska fågeltidskrifter. Men läser man för att man vill veta blir
man fokuserad.
– På alla kurser läste jag dubbla böcker, utöver
kurslitteraturen rekommenderades andra böcker i
medicin och patologi, jag köpte och läste. Många
av mina kollegor var kompendiedoktorer, de gick
efter föreläsningarna. Sedan klagade lärarna på att
elever inte kunde på provet. Men det är klart, varje
föreläsare ställde frågor efter vad de gått igenom.
Om det kom frågor på annat blev det ett jävla liv
… visst, det stod i böckerna.
Sedan blev det AT och så småningom specialiserade han sig.
– Jag sökte till gynekologi, tänkte att när det är
ett litet anatomiskt område kan man relativt
snabbt lära sig behärska hela fältet. Men det fanns
inte så många tjänster, ville bli barnläkare, men
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det slutade med att jag blev distriktsläkare.
Han blev kvar i Trollhättan i tio år, skilde sig
från Birgitta. De var tre läkare som delade på arbetet som verksamhetschef, vilket irriterade politikerna. De hade morgonsamlingar, läste tidskrifter
och redovisade nya medicinska rön för varandra
och för övrig personal. Detta arbetssätt tog han
med sig till Varberg som var nästa anhalt. Men där
sade han till slut upp sig.
– Jag fick nog. I Varberg hade jag sökt som verksamhetschef, jag ville inte riskera att hamna under
någon ”idiot” utan själv ha kontroll. Men sedan
kom köp-och-säljsystemet till sjukvården, vilket är
förödande för äldre och för människor med psykiska problem. Sjukhusen får poäng för alla förkylningar de tar in utan att kunna göra något åt. När
jag sedan riskerade att bara vara chef utan att arbeta praktiskt sade jag upp mig.
Samma dag fick han erbjudande om tjänst på
Färöarna – som distriktsläkare. Han nappade direkt. Men på dessa öar stannade han inte så länge.
– Det var den fattigaste fågelfauna jag sett. Där
finns bara fårbetade hedar och en och annan förskrämd liten stenskvätta.
Istället flyttade han till Öland, tillsammans med
sin Kitten, som han träffat redan i Varberg. Arbetsplatsen låg sju mil bort, på vårdcentralen i Emmaboda.
Varberg och Öland – är det fåglarna som styr?
Kanske det. Getterön är på tredje plats i antal sedda arter i landet, 343 just nu. Ottenby leder artligan i landet med 389 rapporterade arter, allt enligt
Artportalen Svalan. Fast det var knappast antalet
arter som lockade. Hur många han sett i landet vet
han inte även om han har en uppfattning. Han är
med i Club 300 men har inte pillat in sina arter.
Visserligen kan han koderna, han lärde mig en
gång hur man känner igen en hårdskådare: kort
rem på handjagaren för att kunna dra snabbt.
FÅGLAR GÅR FÖRE MAT OCH SÖMN

Som den ivrige lärare han är passar Lasse utmärkt
att leda fågelexkursioner. GP hade haft fågelturer i
många år, där var han och Bengt Jakobsson var ledare. De drog också igång bussresor till bland annat Öland. Han är en av dem som haft flest resor
för GOF – minst 87 exkursioner. Han är dessutom
”den som svarat för de flesta av utlandsturerna”
enligt Conny Palms gedigna genomgång i FpV
4/2012. Men också många av hemmaresorna, och
de som varit med har aldrig klagat på bristande entusiasm.
Att vara guide på en resa för fåglar kräver dock
sin man. Det gäller att känna fågelfaunan på plats
och vara kapabel att identifiera dem på läte och/
eller utseende. Att veta var fåglarna finns. Dessutom gäller det att ordna markservicen, det som
med modernt uttryck kallas logistik. Mat och sömn

Lasse Larsson – Driven och passionerad
är viktigt, men inte överordnat fåglarna. Samt att
vara bestämd, lite av en kommendant.
– Leder man en exkursion måste man vara lite
tuff, kunna säga: Nej nu lämnar vi detta stället för
vi ska hinna till nästa. De som följer med har ju ett
intresse. Jag vill att de ska få chansen att lära sig.
Och, påpekar jag, att vara spartansk med mathållningen så länge det är siktljus … så man hinner
med alla fåglar.
– Jo, det finns ju müsli. Om man blir hungrig
kan man bara sticka ner handen och ta en näve.
Och man slipper maginfektioner.
Han har också rest mycket på egen hand eller i
grupp. Det kanske kan ha underlättats genom arbetet som läkare med rikliga kompledigheter? Resorna har haft det uttalade målet att lära sig mer.
PACKAR KUNNANDE PÅ DVD

fortsätter det när jag läser en artikel, om den är intressant så kan det ta en hel dag. Då har jag varit
ute och grävt i tio andra artiklar.
INGEN VINSTAFFÄR

Jag har ibland hört folk säga: ”jag har BoW den
kan jag kopiera åt dig”. Man kan väl vara pirat
gentemot stora dataföretag men i detta fall?
Skivorna kostar cirka 200 kronor och det ligger
mycket enskilt arbete bakom. Blir han inte förbannad när folk gör så?
– Jo, det är väldigt dålig stil. Trevligt att ni är
intresserade men sätt gärna in pengar på fågelskydd. Fast jag gör inte det här för att tjäna pengar, snarare tvärtom. Bara att scanna in 30 000 bilder kostade 150 000 kronor. Och jag har bara
stoppat in pengar, aldrig tagit ut en krona. Men det
är en passion.
Sonen Erling har varit en stabil hjälp i detta
sammanhang med sin profession inom datatekniken. Bilderna fick han från många håll, de var av
varierande kvalitet. Nya versioner har fått förbättrat bildmaterial. Han har fått bilder från 170 fotografer till nya Sveriges fåglar, de får programmet
som ersättning. Sedan är det nio recordister, ljudillustratörer där Patric Åberg har svarat för större
delen. Det är alltså fler som är passionerade …

Samtalet glider ständigt in på annat. Som att detta
är en fantastisk tid, med de ljusmätare och gps:er
man kan sätta på fåglar, ultrasnabba digitalkameror som kan filma järnsparvens parning på millisekunder, tunga isotoper som visar exakt var i Afrika våra lövsångare övervintrar. Vi kommer osökt
in på den fantastiska kolibrin, toppen av vad evolutionen fått fram i fågelväg, han berättar om grävlingens vinterkörtel med brun fettväv, myrspovens
mastodontflyttning från Alaska med åtta dagars
EN NESTOR MAN LYSSNAR PÅ
flygning över havet …
Jag åker med Lasses dotter Veronika till Öland där
Det skulle föra alltför långt att återge allt detta
han lever med sin Kitten. Lillkillen Erik är med,
men det finns en utmärkt lösning. Lars har givit ut
Lasse har nämligen blivit morfar på gamla
en dvd: Birds of the World. Den följs nu av
dar. Trots att jag inte sett honom på
Birds of Sweden. Varför detta, det finns
länge, hälsar han först på yrvädret
ju redan många fågelböcker?
Erik, vilket jag själv som farfar
– Det finns många ornitologer
finner fullkomligt naturligt. De
som är hur duktiga som helst på
bor i Göteborg men Lasse föratt bestämma fåglar i fält, men
söker träffa honom så ofta det
de vet ingenting om fåglarnas
går.
liv, ruvning, föda eller var de
– Det är en härlig känsla.
övervintrar.
Fantastisk roligt.
Det är därför han läser och
Vi är ute på Öland en hel
lägger in nya data i sina skivor.
dag. Vid Eckels udde förklarar
– Varje bok läser jag för att
han hur man skiljer arktiska
skaffa mig kunskap. Det är enda
större strandpipare från lokala
skälet. Och jag njuter av det, jag
fåglar, som har ljusa bräm på
förstår världen lite bättre. Jag
de större vingtäckarna. Vi ser
skriver in fakta, det är kompilat.
att det är ganska uppenbart,
Jag har plockat uppgifter från
Ett samtal med Lasse Larsson kan pendla
när man vet om det. Vi fortsätmånga håll. Som enskild mänmellan evolutionära mirakel som Green
ter till Ottenby dit många vallniska är det väldigt lite man kan thorntail och grävlingens bruna fett.
färdar i vårens tid. Lasse lotsar
komma på helt själv.
oss runt, rör sig vant bland lokaler och skådare,
Jag frågar hur mycket tid han lagt ner på dessa
han är väl känd. Folk frågar, han svarar.
arbeten.
Mindre flugsnappare anlänt på natten, flera syns
– Det vill du inte veta, svarar han lite undvikani fyrträdgården, vid fågelstationen har de ringde. Jag satt hela dagen igår med artiklar. Jag läser
märkt flera denna dag. Jag har själv dålig hörsel,
en artikel i en tidskrift, där finns en hänvisning, då
Lars hör också lite sämre. ”Det är väl åldern” säger
går jag in och tittar på den. Och är den då jättejag. Så enkelt är det inte alls, säger Lars.
spännande lägger jag in den som en referens. Så
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Vi lever i
en akustisk
skräpmiljö,
med en hörsel som är
anpassad till
vindens sus,
vågors brus,
fåglars sång
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Ottenby, maj 2013.
Som alltid har Lasse
Larsson någon ny
pusselbit tillhands för
skådare som trodde
de visste allt.
q
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– Papuaner som är 70 år hör utmärkt. I läkarutbildningen fick vi veta att hörselnedsättning är något som drabbar alla. Men vi lever i en akustisk
skräpmiljö, med en hörsel som är anpassad till vindens sus, vågors brus, fåglars sång och mänskligt
tal.
Han börjar gå igenom vart alla blev av, de som
var med i Afrika. De blev scentekniker, läroboksförfattare, vägbyggare, socialantropolog och kärnkemist, men också botanikprofessor och Proletärenredaktör. Jag har klart för mig att i Partiet var
han inte med.
– Jag har aldrig varit ansluten till någon politisk
organisation, jag sympatiserade men har aldrig
kunnat underordna mig ett fundamentalistiskt kooperativ. Men jag var med på en del demonstrationer.
Han var också med i Båstad och protesterade
mot att apartheidregimen i Rhodesia skulle få oförtjänt PR i en tennisturnering. Han kom i tidningen
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när polisen sprutade vatten på honom.
Lasse har blivit kallad till fågelstationen för att
se på en duvhök med lite märkliga juvenila fjädrar
vilket är paradoxalt då höken är ringmärkt och
minst åtta år gammal. Efter att ha avfärdat de juvenila fjädrarna fortsätter vi samtalet på restaurang
Blå fågeln med panerad strömming och rårörda
lingon. Här träffas Ölandsornitologer varje månad,
utom under sommaren.
Innan vi åker säger han:
– Läs Power, sex and suicide, mitochondria and
the meaning of life av Nick Lane. Bland de bästa
böcker jag läst, av en av världens duktigaste biokemister. Men läs den på engelska. Det är sällan
jag har läst någon svensk översättare som behärskat ämnet tillräckligt för att klara av det.
Vi far hem något omtumlade efter mötet med
denne man som inspirerat så många av dagens fågelskådare. Och ser fram emot dvd-skivan som
snart publiceras. #
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DEBATT

Fina ord men fula
handlingar när
Mossen exploateras
VID LÄSNING AV BYGGPROJEKTERINGAR är
språkbruket och framförallt beskrivningarna av ibland mycket stora miljöförändringar intressant studium. Formuleringarna är förförande som
politiska floskler eller transparent flåshurtig reklam och målar ofta upp en
bild av en ljus framtid. Förändringar
som allt och alla tjänar stort på, inte
minst bra för människors fysiska välmående. Vissa ord återkommer ofta som
”trygghet”, medan andra som ”jämställdhet” förefaller främmande i byggnadsammanhang. Vilka som är jämställda att få bo i ett visst område får man
aldrig riktigt klart för sig, eftersom det
där redan kan bo människor av olika social och ekonomisk situation. Ordvalet
antyder ju uppenbarligen något annat.
Båda dessa och andra effektivt säljande ord används naturligtvis även vid
projekteringar av södra Guldheden, som
ju politiker, byggherrar och stadsbyggnadskontoret med girig blick riktat in
sig på under senare år. Länsstyrelsen tittar i tysthet på. Här är det grönt, vilket
är en säljande faktor och en märklig
motivering för att bygga nytt. Vad var
och en förstår bortskaffar allt fler byggnationer alltmer av grönska. För känsliga naturområden anlitas till synes seriösa inventeringsföretag för att ge sken
av att ta hänsyn till miljön. Men det visar sig de facto, att detta är just en falsk
bild. Inventerarna tycker sig ha gjort
sitt, men förs då bakom ljuset genom att
de, som det visar sig av ovan angivna
orsak, inte ser sig behöva läsa exploatörernas påföljande samrådshandling.
När handläggarna Susanne Lager
(planarkitekt) på stadsbyggnadskontoret och Mattias Hedeberg (exploateringsingenjör) på fastighetskontoret formulerar sig i en detaljplan för Dr Allards
gata ligger väldigt få spår av sanning
bakom orden. Det är inte överraskande,
eftersom man är medvetna om att lämnade felaktiga uppgifter accepteras i
sammanhang där sanning och ansvarstagande har ringa betydelse inför ett beslut. När makten ljuger finns ingen
rannsakan. Och dessa två personers
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Genom tomma ord och medvetna feltolkningar utplånas hackspettarnas biotop i södra Guldheden.
Kommunen sitter på två stolar och både folk och inventerare förs bakom ljuset, anser debattören.

egentliga uppgift är ju faktiskt att författa reklamkataloger, inget annat. Ju
ljusare beskrivning, desto bättre. Deras
respektive chefer, Karoline Rosgardt
och Elisabeth Gondinger, säger till dem
vad de skall skriva. De demokratiska
processer allmänheten inbillas ha deltagit i genom dylika projekt är enbart
luftslott. Projekterarna tackar boende,
direkt eller indirekt drabbade, för synpunkter, till vilka det tas lite eller ingen
hänsyn alls. (Detaljplan för bostäder m.m.
vid Dr Allards gata inom stadsdelen Guldheden i Göteborg. Samrådshandling december 2012.)
NÄR GÖRAN JOHANSSON en

gång lovade att
han och Socialdemokraterna aldrig
skulle exploatera Mossen på Guldheden
trodde faktiskt folk på detta. Vad nu ett
löfte från en enskild politiker kan ha för
värde, särskilt en numera pensionerad
sådan. Nu gnager man friskt på området, vilket man faktiskt gjort genom

åren. Människan är i allmänhet glömsk
till sin natur, så rutinerade och sluga
politiker bidar sin tid och knaprar så
smått vidare …
När en matematikinstitution nordöst
om Mossen snart är ombyggd till bostäder blir detta en start för ytterligare projekt för stadsbyggnadskontoret att så att
säga smyga in där bakom. Nu ämnar
man bygga längs med Gibraltargatans
västra sida och kommer där att fälla delar av östra Mossen. Hur mycket är då
Lagers och Hedebergs ord värda? Naturligtvis intet! Varje enskild exploatering
döljer medvetet annan exploatering i ett
område för att det skall se bättre ut än
det kommer att bli.
Husen vid Dr Allards gata är tänkta
att byggas på en sluttning mellan Dr Sydows gata och Chalmers teknikpark. För
att se vad skyddsvärt som dolde sig i
området anlitades Naturcentrum AB
från Stenungsund. Man skulle särskilt
inventera den mindre hackspettens ut-

EXPLOATERINGEN AV MOSSEN
bredning i Mossen. Så här formulerar
sig handläggarna: ”Planområdet tangerar och tar till viss del i anspråk naturområden inom hackspettens utbredningsområde. Projektet har inriktats så
att så liten skada som möjligt görs och
att särskilt skydd ges till omgivande naturmark som förbättrar dessa områdens
kvalitet med avseende på mindre hackspett” (s. 8). ”Naturmarken får ett extra
skydd” (s. 30). Var kunnig och sansad
människa förstår, att hugger man ner
ett skogsavsnitt, så kan ju ett ersättande
husbygge i inget avseende förbättra för
häckande fåglar, även om husen har en
eko-klassificering med takplanteringar
och solpaneler!
På flera ställen kommer även ordet
trygghet in i bilden. Ett exempel: ”Området blir livfullare och belysningen
ökar. Känslan av trygghet kan öka.”
(s. 28). Eftersom man bygger bort skog,
hävdas omvänt att man även skapar
trygghet i området både för människor
och för hackspettar. Det är en skrämseltaktik, som använts sedan urminnes tider om den ”mörka skogen” och ett för
byggprojekt vanligt fenomen. Så pass
vanligt, att man inte kan se det som röster från allmänheten, utan ett manipulativt argument från byggansvariga. På
samma vis har man formulerat
sig om byggnadsprojekt i Dalens fågelrika skogsområde i
Södra Guldhedens västra
del.
INVENTERINGEN I MOSSEN visar

i huvudsak gamla och nya
hål (om man menar djupa hål eller egentliga bohål är svårt att utläsa)
av mindre och större
hackspett i skogens östra och västra partier
samt inhack och potentiella boträd. Om mängden
på respektive träd eller högstubbe sägs
inte annat än i ental på inventeringskartan. Anmärkningsvärt nog tycks man ha
inriktat sig på björk som boträd och
missat ett gammalt bohål av större
hackspett i nordväst, samt man har förbisett perifera träd med möjliga bo- och
hackhål. Ett exempel av det senare slaget finns längst i sydväst i det aktuella
exploateringsområdet. Ett andra utgörs
av två smala högstubbar längst i öster,

endast sex meter norr om en upphuggen reviret torde vara för litet för mer än ett
korridor (se nedan). Dessa har två djupa par. Mängden hål och inhack visar istälinhack eller bohål, varav ett säkert gam- let på, att fågeln varje vår hugger upp
ett nytt bohål, vilket är ett normalt betemalt, och minst två små inhack. Ett träd
ende (Niklas Aronsson red., Fågelatlas
med djupt inhack vid Dr Forselius gata
2009, Christer Johansson, s. 208). Nu
är på rapportens karta markerat nedanfinns troligen ett aktivt bo av större
för tredje huset från norr när det borde
hackspett i norr och ett möjligt bo av
vara vid det andra. Att ett sådant misstag hade kunnat skapa en olycklig situa- mindre hackspett nu liggande nära den
östra kabelkorridoren, som olyckligt
tion förstår ju var och en om föreningen
börjat användas som gångovetande ville rensa bland
stig. Den mindre hackspetträden. De är nu informeten är ingen typisk opporrade. Man kan konstatera
tunist utan är mycket
att inventeringen kunde
känslig för förändringar i
ha skötts bättre.
miljön, inte minst bortskafTill två anslutande vägfande av födoytor. Fågeln
tullar på Dr Allards gata i
Varför
”är ofta tillbakadragen och
sydväst respektive på Giinventeringen
lätt att förbigå”, skriver orbraltargatan har man
grävt ner kabel och då
alls beställts är nitologen och konstnären
Lars Jonsson (1996). Fåhuggit upp två korridorer
svårt att förstå geln föredrar växlande löv(cirka 40×10 meter resskog, tät undervegetation,
pektive nästan 100×5
annat än för
företrädesvis sank mark
meter). Om det kan ha
att ge en aura
eller sådan genombruten
fällts träd utnyttjade av
av smärre vattendrag. Såhackspettar får vi aldrig
av seriositet.
dana finns även nära Mosveta. Korridoren alldeles
sen företrädda i Dalen (där
intill Dr Forselius gata lät
kommunen, Transportstyrelsen och Tra- ek och unik trädhassel kommer att offras vid eventuell exploatering), i naturfikverket PEAB kalhugga utan att
reservatet Vitsippsdalen i Botaniska
informera bostadsrättsföreningen Göteborgshus 23, vilket trädgården (även här finns bebyggelseplaner) och albestånden utmed spårväföreningen förklarligt nog
gen i östra Slottsskogen (som noteras av
blev mycket förargad över
Naturcentrum AB). Det kanske tydligas(information av ordförande
te exemplet på utmärkt biotop för fåAnders Arvidsson, 9 april
geln är Rya skog på Hisingen, ett av Gö2013). Ta detta i beaktande; man informerar således teborgs absolut artrikaste naturområden
och det närmaste man kan komma en
inte ens arrendatorn av
marken. Föreningen polisanmäler tropisk djungel, men även denna miljö
är hotad i ett långsiktigt perspektiv.
heller inte kommunen för ingreppet, vilket hade blivit en tydlig
VARFÖR INVENTERINGEN ALLS beställts är
markering. Vem som gjort skasvårt att förstå annat än för att ge en
dan är egentligen en sekundär
aura av seriositet. Naturcentrum AB är
fråga. Det yttersta ansvaret liguppenbarligen inte medvetna om att de
ger hos kommunen, som önskat
blivit utnyttjade och det på ett grovt vis.
vägtullarna. Korridorerna höggs upp
Fåglarna tjänar ju inte på detta och i ett
för att lägga ner en lillfingersmal kabel!
långsiktigt perspektiv kommer Mossen
DEN MINDRE HACKSPETTEN bygger, som kan
att försvinna om inte de närboende är
ses av inventeringen, i trygga och jämredo att bli mer högljudda. Som om
förelsevis avskilda delar av en skogsmil- handläggarna blivit påverkade av injö, inte helt invid bebyggelse. Naturcenventerarnas språkbruk, eller mindre trotrum AB tror, när jag talar med dem i
ligt har en vilja att vara självironiska,
mars 2013, att det i dagsläget troligen
benämner man ett smärre främst slybeinte finns något aktivt bo i området. Att
vuxet randområde invid Dr Allards gata
det finns många hål i området betyder
som ”fågelbiotop” och ”naturutsikt”!
således inte nödvändigtvis fler par, då
Ord kan missbrukas beroende på vad

”
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DEBATT
man har för avsikt med dom, men de
kan även oavsiktligt belysa personens
okunnighet och arrogans. Jag vill varna
för exploatörers välsmorda ord och råda
läsaren att alltid hålla sig informerad
och ett steg före i handlingen. För protesterar du mot ett förslag, har de alltid
några extra kort i bakfickan.
När exploateringen av naturmark
(som ju i detta fall får sin fulla jämförande betydelse utsugning) äger rum i
Mossen, presenteras den som en miljöförbättrande åtgärd. Byggnationen vid
Dr Allard inkluderar två skrymmande
”trappstigar” på bägge sidor om huskomplexet och dessutom planeras balkonger ut i höjd med trädens kronor!
Man anstränger sig verkligen för att
hackspettar inte skall ges någon möjlighet till lugn och ro. Inför den nu pågående byggnationen vid Gibraltargatan–
Eklandagatan lockade man istället med
att Mossen ”är en stor tillgång för rekreation”, utan att nämna skyddsvärda

hackspettar (Eklandagatan, Matematiskt centrum, s. 13).
Att kommunen med flera myndigheter uppenbarligen begått ett grovt miljöbrott med att tillåta kabelkorridorer genom skogen (med flera av hackspettar
rikligt inhackade träd nära intill) är
häpnadsväckande, eftersom kommunen
sedan gammalt är väl medveten om skogens skyddsvärde och naturligtvis om
fjärde paragrafen i Artskyddsförordningen. Men denna struntar man helt
sonika i.
BETRÄFFANDE HELA HANTERINGEN av

ärendet vid Dr Allards gata vill jag drista
mig att åtminstone betrakta de två
handläggarna och deras respektive chefer som antingen riktigt korkade eller
förslagna. Det senare skulle i så fall
gränsa farligt nära ohederlighet, eftersom de såsom underhuggare jämnar väg
för ett koketteri med ett ”ekologiskt”
huskomplex, som utlovas ”förbättra”

närmiljön, när det med all säkerhet försämrar. Hanteringen är inte överraskande. Eftersom kommunen medverkar i
bland annat byggnationen vid Dr Allard, och tjänar ekonomiskt på detta,
sitter man alltså på två stolar samtidigt
utan att man ser något konstigt med
det. Vid ett informationsmöte den 14
maj 2013 anordnat av ”Rädda Mossen”
och ”Bevara Guldheden” var politiker
och berörda myndigheter inbjudna, däremot var inga av de inblandade i de aktuella exploateringarna närvarande!
Som om vi med en mer naturskyddande
inställning borde skämmas motiverade
en politiker sin önskan om mer exploatering genom att berätta att Göteborg är
norra Europas grönaste stad. Det är ju
faktiskt vad utländska besökare positivt
uppmärksammar oss för och det är därför vi fortfarande har en dräglig luftkvalitet.

# DAN MALKOLMSSON, KULTURARBETARE
DR FORSELIUS GATA 15, 413 26 GBG

EXKURSIONSRAPPORTER
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Bild: STIG FREDRIKSSON

Skåneresan bjöd på både snö, sällsyntheter och storkar på is. Guidningen stod Lennart Falk (till vänster i bild) för, för nionde året i rad.
SKÅNE
FREDAG–SÖNDAG 8–10 FEBRUARI

Det finns resor och det finns re
sor. Och sedan finns det GOF-re
sor. Gång på gång besannas det
ta, men sällan så eftertryckligt
som på årets första Skåneresa. En
glad busschaufför som klarar alla
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svängar, Berndt Lindberg, be
kant för alla som varit med på
våra halvlånga resor. Dessutom
en inpiskad guide, Lennart Falk,
momentant uppdaterad och han
vet exakt vart vi ska ta vägen för
att få se fåglar i denna fågelfat
tiga årstid. Detta var nionde vin

terturen till Skåne för Lennart,
han kunde tänka sig ytterligare
ett år, ett jubileumsår. Dock en
vecka senare för att kanske fånga
in vårens första värme och fåglar.
Berndt berättade sedan att han
förlängt sitt trafikkort och alla i
bussen drog en belåten suck.
Nog om detta vältrimmade radar
par.
Det blev den vanliga rundan,
med vissa av situationen påkal
lade variationer. Det var som det
skulle, många av de 18 deltagar
na hade varit med på tidigare re
sor och visste vad som gällde.
Problemfri bussresa fredag kväll
till Skåne-Tranås prisbelönta
vandrarhem, baslägret för dessa
resor. Morgonen därpå upp i ot
tan, iväg kl 07.00 medan vinter
dagen grydde, tunt snötäcke,
några minusgrader, varmare inne
i bussen även om dess värmesys
tem visade sig lite gåtfullt. Tret
tiotalet havsörnar vid Tosteberga
bodar, en räv som raskade över

isen och mer än hundratalet salskrakar trängdes i vakarna – när
såg man senast detta? Vi letade
och fann en bergandhona även
om vi visste att vi skulle se betyd
ligt flera senare. Gäss fanns lite
varstans på åkrarna, mest sädgäss, en ovanlig syn för oss väst
svenskar nu för tiden. I flockarna
fanns också bläsgäss, svåra men
ändå fullt möjliga att skilja från
alla de sädgäss som hade snö på
näbben. Vid Trolle Ljungby fanns
några spetsbergsgäss, med lite
rosa ben, lite ljusare beige dräkt
och lite kortare skär näbb i viss
belysning. Vi gav oss inte förrän vi
hade hittat dem, bland hundra
tals andra gäss, vilket vi kanske
hade gjort om vi varit ute på
egen hand ...
Vidare ner efter kusten där Fri
seboda havsbad bjöd på tofsmes, svarthakedoppingar och
sjöorrar. Ett färskt larm om alförrädare vid Örnehusen söder om
Simrishamn fick oss att åka ytter

EXKURSIONSRAPORTER

ligare sex mil, men det var ju i
stort sett på hemväg till Skånes
Tranås. Och där låg den; en gam
mal hane, vacker som få, dök med
lagom mellanrum. När den kom
upp ur vattnet gjorde den ett
skutt över vattenytan, som skju
ten ur en kanon. En skärsnäppa
höll till på en sten vid stranden
och en flock med bergänder låg
ett stycke ut. Belåtna fortsatte vi
till vandrarhemmet där viltkryd
dad fläskfile alternativt lax med
örtsås dukades upp. Reseguiden
Lennart blev denna gång inte ut
manad på traditionellt alfapet,
varianterna på webben ersätter
alltmer dessa analoga spel.
Söndagen inleddes med små
fågelstudier på Hammars backar
där åkrar lämnats oskördade för
vinterfåglars välbe
finnande. En hund
raflock av kornsparv med inslag
av gulsparvar, pilfinkar och en och
annan sävsparv
försåg sig. Vårfåglar
som stare, sånglärka och bofink
förnöjde oss och i
ett träd i närheten
vilade fler skogsduvor än vi normalt
ser hemma, minst
60 ex. I Kåseberga
hamn fanns gräsänder, sångsvanar
och lite ejdrar, därefter blev det
Fyledalen med ovanligt lite fågel,
några glador men också ett par
betande vildsvin. Lunch intogs i
gråvädret och färden ställdes se
dan mot Vombsjön. Vid utloppet
fanns en kungsfiskare inne i
buskarna, en stor flock vitkindade gäss hade inte brytt sig om
att flyga ända till Holland och
några vita storkar flög över. Vid
fågeltornet vid Vombs ängar kun
de vi detaljstudera vinterhämplingar på nära håll, en fjällvråk
satte sig i en grantopp och bak
om den upptäcktes en långving
ad uggla sväva runt högt upp
med fyra korpar. Efter diskussion
om det var jord- eller hornuggla
lämnade vi frågan obesvarad,

moderna tubkikare är oerhört
kompetenta men avståndet var
stort. Vi fick nu veta att hornugg
lor setts i buskage i vägkanten
nära Vombsjöns utlopp där vi sett
kungsfiskare; återvände alltså
men ugglorna hade flytt fältet.
Därför blev det istället Flyinge
kungsgård med gödselstack och
mängder av trutar, däribland en
nylarmad ung vitvingad trut, en
2K-fågel (född i fjol). På isen stod
hela tiden en ansenlig flock av
friflygande vita storkar i väntan
på våren.
Dagen led mot sitt slut och
vad vore en bättre final än den
hökuggla som höll till vid Skryl
legården utanför Lund? När vi
kom dit var det egentligen bara
att följa den jämna strömmen av
betraktare, ugglan
var redan en kändis.
Den satt i en björk
och när fotograferna
funderade på hur de
skulle få bäst vinkel
chockade ugglan
oss. Den lyfte och
flög över till en tanig
björk alldeles fram
för oss. Sedan gjorde
den en attack mot
något på marken,
det enda problemet
var väl att det hade
börjat skymma. De
flesta nöjde sig med
att njuta av anblick
en utan att ta kort. Si, det var en
värdig avslutning på en exempla
risk GOF-exkursion. Antalet arter
beräknades till totalt 75, men vil
ka arter! Vissa av dem ser jag inte
ens varje år.

”

När fotograferna funderade på hur
de skulle få
bäst vinkel
chockade
ugglan oss.

# STIG FREDRIKSSON
HALLAND
SÖNDAG 2 MARS

I en ny och större buss än vanligt
lämnade 36 deltagare Göteborg
för att under Calle Hagmans och
Berndt Lindbergs ledning möta
våren i Halland. På väg söderut
sågs gäss sträcka in och några såg
en räv vid Kungsbacka. Vid första
stoppet, Morups tånge, hälsade
sånglärkorna oss välkomna.
Nere vid stranden fanns gravän-

p

Bild: STIG FREDRIKSSON

Hornuggleletning vid Vågvägen. Lättsedda var de inte, men de fanns
där bland tallbarren om man tittade ordentligt.

der, ett bläsandspar, en del
måsfågel och gräsänder. Storspov och ängspiplärka sågs av
några. Vi promenerade sedan till
fyren där första fikat intogs. De
som inte fikade hela tiden kunde
se sjöorre och smålom sträcka
förbi. Berndt fick ett meddelande
om att en tofsvipa fanns att se
vid Korshamn. Efter ett tag såg
även vi årets första tofsvipa mot
de mörka stenarna. Nästa lokal
var modellflygplatsen vid Lis
mosse. I en tall sågs ett havsörns
par. Samma som häckat i närhe
ten? Förutom dessa havsörnar
sågs två yngre fåglar flyga förbi,
långt borta såg vi också en fjällvråk. Tornfalk och sparvhök fick
vi också syn på.
Smedsgård var nästa stopp
och här visade en pilgrimsfalkhona upp sin jaktförmåga och
lyckades efter några försök slå en
fågel i en häftig jakt. Storspov
fanns här att beskåda liksom gravänder och gräsänder.
Lappsparvarna vid Koggerud
den stod näst på tur, men trots att
över trettio par ögon spanade av
det jordiga fältet sågs inga spar
var. Senare visade det sig att de
troligen befann sig på ett annat
fält. Råka och sånglärka fick vi
nöja oss med. Hornugglorna
fanns på plats i tallarna på Vågvä

gen som vanligt, men lättsedda
var de inte. En flock björktrastar
födosökte tillsammans med booch bergfink på en gräsmatta.
På väg mot Getterön började
bussen hoppa och Berndt stan
nade bussen. Problemet visade
sig berodde på fjädringen. Berndt
ringde några samtal och färden
fortsatte därefter mot Getterön,
om än något skumpigare än inn
an. Busstoppet var inte helt miss
lyckat för det gav oss möjlighet
att se tofsvipa. I Vare sågs en
fjällvråk. Getterön var näst på
tur. Gruppen delades upp och de
flesta gick in i värmen på Natur
centrum. Många gräsänder
(1 000 st), krickor, salskrakar,
vitkindade gäss, gravänder
med mera fanns att se på. I kana
len simmade smådoppingar.
Det tidigare busstoppet visade
sig bero på att en tubkikare kom
mit åt en spak. En bit norr om Var
berg, vid Värö såg vi de första sta
rarna.
Sista stoppet gjordes på Tjolö
holm, där drygt 100 snösparvar
sågs i den kalla vinden. En spillkråka hann flyga över bussen
innan vi styrde hemåt. 53 arter
fick vi ihop sammanlagt. Calle
och Berndt tackas för väl genom
förd exkursion.

# ROBERT ENNERFELT
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FÖRENINGSINFORMATION
F
 pV FÖRENINGSINFORMATION

VERKSAMHET
OCH EKONOMI 2012
MEDLEMSANTAL

Vid årets slut hade föreningen
1 771 medlemmar, varav 442 famil
jemedlemmar. Medlemsavgiften
var 150 kr för enskild medlem,
200 kr för familj och 70 kr för ung
domar till och med 26 års ålder.
FÖRENINGENS FUNKTIONÄRER

Styrelsen under året bestod av:
Morgan Johansson (ordförande),
Magnus Lundström (vice ordfö
rande), Hugo Krantz (kassör), Elon
Wismén (sekreterare) samt leda
möterna Nils Abrahamsson, Maria
Eriksson, Mikael Hake, Kerstin Hir

mas, Gunilla Jarfelt, Berndt Lind
berg, Hampus Lybeck, Marianne
Ohlander, Kirsi Oksman Ljungqvist,
Britta Svensson och Per Undeland.
Revisorer har varit Hans I. Johans
son och Maud Ygge (ordinarie)
samt Stina Andreasson och Len
nart Falk (suppleanter). Valbered
ning: Stig Fredriksson, Daniel Gus
tafsson och Mia Wallin.
STYRELSENS VERKSAMHET

Styrelsen har sammanträtt elva
gånger under året. Föreningens
årsmöte hölls den 1 april på Natur
historiska museet.
VILLA EKLIDEN

BALANSRÄKNING PER 2012-12-31

Det har gjorts en översyn av brand
skyddet i huset och kompletteran
de utrustning har införskaffats.
Köksdörren har bytts ut och kan nu
användas för utrymning. Vidare har
en brandstege placerats i övervå
SKULDER OCH EGET KAPITAL
2012
2011
ningens seminarierum och utrym
Diverse skulder
182 177 216 752
ningsskyltar har satts upp. Brand
RESERVERADE MEDEL 		
larm finns sedan tidigare. Under
Falk
570 531 634 283
Nidingen
439 333 438 916
året har arbeten gjorts för att göra
Fågelräddning
1 023 915 984 751
Villa Ekliden mer synligt och lättill
Fågelskydd
392 813 377 711
gängligt, med bland annat skylt
Forskning
105 787 105 787
Ungdom
53 557
54 869
ning och förlängning av trappräck
Atlas
198 105 192 945
et vid entrén.
FRITT EGET KAPITAL 		
TILLGÅNGAR

2012

2011

Innestående på bank
3 079 660 2 943 413
Fonder/penningmarknad 606 410 637 854
Innestående på PlusGiro
192 205 101 916
Handkassa
7 549
825
Fordringar
25 479
50 794
Inventarier
0
0
Summa tillgångar
3 911 303 3 734 802

Ej fördelade medel
Över-/underskott
Summa

728 788 589 822
216 297 138 966
3 911 303 3 734 802

RESULTATRÄKNING FÖR ÅR 2012
INTÄKTER

2012

2011

EKONOMI

Föreningen visade under 2012 ett
överskott på 112 433 kr före finan

Falkverksamheten
2 414
4 040
Fågelskyddsverksamheten 25 550
31 853
FALKVERKSAMHETEN
Nidingens fågelstation
79 604
99 415
INTÄKTER
Fågelräddningsverksamh. 877 078 1 063 846
Övriga intäkter
Forskningsverksamheten
0
0
Underskott
Övrig verksamhet
1 488 224 1 131 903
Summa
UNDERSKOTT 		
Underskott Falk
63 752
79 634
KOSTNADER
Underskott Nidingen
0
19 430
Löner och avgifter
Underskott Fågelräddning
0
0
Div. omkostnader
Underskott Forskning
0
0
Summa
Summa
2 536 622 2 430 121
KOSTNADER

2012

2011

Fåglar på Västkusten 2/2013

54 448
11 718
66 166

FÅGELRÄDDNINGSVERKSAMHETEN

INTÄKTER

Falkverksamheten
66 166
83 674
Försäljning kalendrar
Fågelskyddsverksamheten 10 448
23 209
Försäljning frön
Nidingens fågelstation
79 187 118 845
Försäljning holkar
Fågelräddningsverksamh. 837 914 1 048 202
Hyresintäkter
Forskningsverksamheten
0
0
Bidrag Göteborgs kommun
Övrig verksamhet
1 271 927 992 937
Djurens Vänner
ÖVERSKOTT 		
Djurens Beskyddare
Överskott Fågelskydd
15 102
8 644
Batteri Recond
Överskott Fågelräddning
39 164
15 644
Bidrag VOPAK
Överskott Övrig verksamh. 216 297 138 966
Bidrag Preem
Överskott Nidingen
417
0
Bidrag från privatpersoner
Summa
2 536 622 2 430 121

38

2 414
63 752
66 166

268 460
4 000
25 095
52 000
200 000
3 000
5 500
2 000
30 000
10 000
168 125

siella poster. Föreningens innehav i
fonder redovisas liksom föregå
ende år till marknadsvärdet per 31
december. Se tabellerna till nedan
för resultat- och balansräkning.
FÖRSÄLJNING OCH PR

Böcker och fågelholkar har funnits
till försäljning på Ekliden och Få
gelcentralen. För åttonde året i rad
har även en kalender till förmån för
Fågelcentralen sålts. På Ekliden har
också profilkläder med GOFs logo
type funnits till försäljning. Reklam
för GOF har gjorts genom vand
ringar och föredrag för allmänhe
ten som annonserats i GP och lo
kaltidningar. Representanter för
GOF har även medverkat i lokalra
dio och i SVT:s Rapport. Utöver
detta har vi som vanligt haft ”öp
pet hus” på Ekliden på måndag
kvällar, med minst en styrelsemed
lem närvarande.

mindre än tre utlandsresor: till In
dien i februari, till Texas i april/maj
och till Ecuador/Galapagos i juli. Av
dagsturerna blev tre inställda på
grund av dåligt väder. Exkursioner
med övernattning har skett till Skå
ne vid två tillfällen, en vardera till
Hornborgasjön, Tåkern/Roxen och
Öland. Totalt deltog nästan 700
deltagare på våra exkursioner. Den
naturskatt vi tar ut på våra exkur
sioner har gett drygt 20 000 kr till
vårt fågelskyddsarbete.
LADYBIRDS

Ladybirds, GOFs kvinnonätverk,
har genomfört elva planerade ex
kursioner. Som vanligt har vissa
exkursioner kombinerats med kul
turella aktiviteter. Årets höjdpunkt
i det avseendet var ett besök på
Ringsegården i Halland, där konst
verk av Lars Jonsson och Gunnar
Brusewitz kunde beskådas.

EXKURSIONER OCH RESOR

UNGDOMSAKTIVITETER

Föreningen har som vanligt erbju
dit medlemmarna ett stort utbud
av exkursioner under året. Utöver
torsdagsexkursionerna för var
dagslediga och LadyBirds exkur
sioner har föreningen genomfört
17 dagsturer och fem exkursioner
med övernattningar. Därtill gjorde
föreningen en veckoexkursion till
Jämtland i slutet av juni och inte

Ungdomsgruppen har under året
haft 16 exkursioner, varav två med
övernattning (Värmland i april
samt Öland i maj).

Övriga bidrag
Övriga intäkter
Lönebidrag
Summa

4 180
156 718
238 367
1 167 445

KOSTNADER

Kalendrar
Arrende
El
Telefoni/porto
Bil
Övriga kostnader
Veterinär
Löner och avgifter
Överskott
Summa

31 425
43 364
47 991
27 986
24 158
123 658
3 288
826 411
39 164
1 167 445

FÅGELSKYDDSVERKSAMHET
INTÄKTER

Diverse intäkter
Naturskatt
Summa

230
25 320
25 550

KOSTNADER

Övriga kostnader

10 448

Överskott
Summa

STUDIEVERKSAMHETEN

Föreningsverksamheten genom
förde under våren en nybörjar
cirkel i fågelkunskap samt en fort
sättningscirkel kallad Vårfåglar.
15 102
25 550

NIDINGENVERKSAMHETEN
INTÄKTER

Försäljning
Studiefrämjandet
Kungsbacka kommun
Övriga intäkter
Ränteintäkter
Summa

5 170
14 000
45 000
6 129
9 305
79 604

KOSTNADER

Lokalhyra
Material
Frakter, transporter
Båtkostnader
Telefoni, hemsida, bredband
Övriga kostnader
Överskott
Summa

20 000
5 859
1 971
43 216
6 285
1 856
417
79 604

ÖVRIG VERKSAMHET
INTÄKTER

Försäljning

10 609

Annonser
1 800
Fågelrapporten
13 700
Studiefrämjandet i Göteborg 51 675
Kommunala bidrag
33 552
Medlemsavgifter
216 485
Exkursioner
1 099 799
Bingo
4 769
Övriga intäkter
5 495
Ränteintäkter
50 340
Summa
1 488 224
KOSTNADER

Fåglar på Västkusten
86 979
Fågelrapporten
39 914
Mötesverksamhet
3 013
Exkursioner
1 062 882
Lokalhyra
18 183
El
24 294
Telefoni, hemsida, bredband
4 814
Porto
5 608
Diverse kostnader
26 240
Överskott
216 297
Summa
1 488 224


Under hösten hölls en läteskurs
kallad Tättingläten. Dessutom an
ordnades en läsecirkel av mer
skönlitterär art, där böckerna Kor
parna (av Tomas Bannerhed) och
Fågelliv (av Staffan Ulfstrand) dis
kuterades. Sammantaget hade
GOF 61 cirkeldeltagare under året.
INFORMATION

Under året har ett pressmedde
lande om våra aktiviteter under
Vinterfåglar inpå Knuten-helgen
skickats till olika media, som gav
bra resultat i både i tidningar, radio
och TV.
REGIONALA RAPPORTKOMMITTÉN

Under 2012 har Rrk Göteborg ad
ministrerat och kvalitetsgranskat
ett stort antal inkomna fågelrap
porter. Fågelobservationer från
2011 sammanställdes och presen
terades i publikationen Fåglar i Gö
teborgstrakten 2011, vilken färdig
ställdes och utkom i slutet av året.
Vidare har kommittén fortsatt sitt
arbete med att införa och kvalitets
granska historiska data i rapport
systemet Svalan.
HEMSIDAN

GOFs hemsida har under året hål
lits aktuell, bland annat genom att
regelbundet flagga för nyheter och
särskilda händelser inom fören
ingen. Kustobsar har även utökats
med ett Twitter-flöde från SMSlarmsystemet GBG 300.
TIDSKRIFTEN FÅGLAR PÅ VÄSTKUSTEN

Fåglar på Västkusten utkom med
tre nummer under 2012. Det fjärde
numret slogs ihop med nr 1/2013
till ett tjockare jubileumsnummer
med anledning av GOFs 60-årsju
bileum och kom således inte ut
under innevarande år. Innehållet
har som tidigare varit inriktat på
fågelartiklar, företrädesvis med
tydlig västkustanknytning. Redak
tionen utökades med tre nya med
lemmar (Kerstin Hirmas, Ola Bäck
man och Jan-Åke Noresson) efter
sommaren, och lagom till nyår
tackade Per-Arne Lindgren för sig
efter många år. Innehålls- och utse
endemässigt har vi fortsatt på den
under 2011 inslagna vägen, med
den skillnaden att vi valt att dra
upp bildmaterialet lite mer i de se

naste numren. Annonseringen från
Naturbokhandeln fortsatte under
året tillsammans med Getteröns
naturcentrum och Ericsons Foto
som sedan många år har annonser
i varje nummer. Samarbetet med
Ericsons Foto som bland annat ger
GOF-medlemmar rabatt på bild
tjänster, kameror och kikare har
också fortsatt oförändrat under
2012.
FÅGELSKYDD

Fågelskyddskommittén har under
2012 bestått av Christer Johansson
(sammankallande), Morgan Jo
hansson, Stina Thelander, Jenny
Wendel, Magnus Lundström och
Lars Gerre. Kommittén har haft
möte i snitt en gång i månaden.
Under året har fågelskyddsären
den i Göteborgsområdet bevakats
och kommittén har bland annat
yttrat sig i följande ärenden: Ny
väg på Onsalahalvön, vindkraft vid
Ulvås respektive Store mosse/Igla
sjön i Kungsbacka kommun samt
utbyggnadsplaner i Fässbergsda
len i Mölndals och Göteborgs kom
muner. Några projekt finansierade
med LONA-bidrag pågår, bland
annat holkuppsättning och inven
tering av tjäderspelplatser.
INVENTERINGAR

Under 2012 har inventeringskom
mittén med benägen hjälp av för
eningens medlemmar fortsatt sitt
arbete med att undersöka områ
dets fågelliv. Bland de inventering
ar som genomförts kan nämnas att
en återkommande hamn- och sjö
fågelsinventering inletts. Vidare
har en kompletterande nattsån
garinventering omfattande områ
den utanför Hisingen genomförts,
och en kombinerad linje- och
punkttaxering av övervintrande
rovfåglar på Hisingen har inletts.
Dessutom har kommande invente
ringar planerats, till exempel den
varfågelsräkning som avses ge
nomföras i januari 2013.
FÅGELCENTRALEN

Fågelcentralens 26:e verksamhets
år dominerades, precis som under
senare år, helt av omhändertagan
de och rehabilitering av skadade
fåglar. Övriga verksamheter var
som tidigare utåtriktad verksam

het i form av studiebesök och före
drag. Antalet skadade fåglar som
inlämnades till fågelcentralen upp
gick till 844 stycken av 87 arter.
Årets antal är mer än 60 fler än tidi
gare högsta antal. Gåsgam var
enda nya art som inkom under
året, vilken även innebar ett stort
massmedialt intresse. Några andra
udda arter var centralens andra
och tredje mindre hackspett, tredje
hökuggla och kungsörn samt fjär
de rördrom. En annan udda förete
else var en kull med gräsänder som
föddes mitt i februari i centrala Gö
teborg och omhändertogs på cen
tralen.
Föreningen fortsatte också sitt
engagemang i Projekt Pilgrimsfalk
med inventeringar och häcknings
kontroller. I det vilda häckade 103
par pilgrimsfalk i södra Sverige vil
ket är det högsta antalet sedan 40eller tidigt 50-tal. Ungproduktio
nen var dock något sämre än året
innan men 150 ungar kom ändå på
vingarna. Ovanligt många häck
ningar misslyckades av okänd
anledning.
Studiebesök med föredrag på
fågelcentralen har genomförts för
skolor och föreningar. Praktikanter
och praos har deltagit i verksamhe
ten, varierande från enstaka dagar
till flera veckor. Dessutom har en
staka personer kommit för special
arbeten, artiklar och reportage.
Det massmediala intresset har varit
ovanligt stort med en mängd in
slag i både tidningar, radio och TV
under året.
NIDINGEN

2012 var Nidingens fågelstations
33:e verksamhetsår, och stationen
var bemannad oavbrutet från den
11 mars till den 24 november. To
talt deltog 101 personer i verksam
heten under året vilket är klart över
genomsnittet. Glädjande att intres
set för fågelstationen är så stort!
Ur ringmärkningshänsyn blev
säsongen den tredje bästa med
13 528 ringmärkta fåglar, dock för
delade på 97 arter vilket är färre än
vanligt. Framför allt var våren bra,
april blev den bästa månaden i sta
tionens historia och stod för över
en tredjedel av årssumman. Detta
resultat grundlades den 11–14
april då rödhakarna kryllade – 973

ringmärkta rödhakar den 11 april
var nytt dagsrekord för arten. Värt
att nämna är också det rekordstora
koltrast- och morkullenedfallet un
der tre dagar i mars. Hösten var
mer genomsnittlig. Blåmesarna
gick till, medan grönfinkarna hade
det sämsta året på länge.
Årets enda nya märkart kom på
natten till den näst sista verksam
hetsdagen, då en tofsvipa fånga
des med håv och ficklampa. Övriga
intressanta märkningar var svart
hakad buskskvätta, brandkronad
kungsfågel, två mindre flugsnap
pare, en stenskvätta av den grön
ländska rasen och stationens ni
onde dubbeltrast. Detaljerad
information om hur många fåglar
av olika arter som märktes från dag
till dag under 2012 kan man hitta
på fågelstationens hemsida på
adressen www.nidingensfagel.se.
Här hittar man även information
om återfynd, bokningar 2013, samt
diverse nyheter från stationens
verksamhet.
I fält bjöd 2012 på tre nya Ni
dingenarter i form av gulhämpling
(2 st), brun glada och balearisk lira.
Övriga intressanta observationer
var det gott om och innefattade
bland annat vittrut, brednäbbad
simsnäppa, ägretthäger, engelsk
sädesärla, ljusbukig prutgås, rör
drom, ängshök, strömstare, svart
tärna, ortolansparv, bredstjärtad
labb, fjällabb, grålira, svartnäbbad
islom och en död pärluggla som
hittades i samband med stationens
invigning.
Minst 24 arter gick till häckning
på Nidingen 2012, däribland öns
första bekräftade häckning av
hämpling vilken resulterade i
minst en flygg unge. Gråtrutarna
gick dock hårt åt de häckande
skrattmåsarna och tärnorna. Grå
gässen, som var ny häckart i fjol,
återvände inte i år.
Förutom den sedvanliga färg
märkningen av skärsnäppor (186
ex i år) har vi under säsongen inlett
färgmärkning av silltrutar. 86 ungar
försågs med blå ringar med vit
text, och det gav resultat omgå
ende med flera avläsningar i Syd
europa och Nordafrika under hös
ten. Dessutom försågs tio av de
häckande gamla tretåiga måsarna
med ljusloggrar som ska avslöja
Fåglar på Västkusten 2/2013
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var måsarna håller hus utanför
häckningstid. Vi hoppas på åter
fångst i vår!
För övrigt har en välbehövlig
renovering av flera av de gamla
husen på ön inletts under hösten
och kommer att fortsätta under
2013.
TORSLANDAVIKEN

Torslandavikskommittén har ut
gjorts av följande medlemmar: Nils
Abrahamsson, Rune Blomgren, Pe
ter Danielsson, Peder Kinberg,
Dennis Kraft, Magnus Persson och
Kåre Ström (sammankallande). I
kommittén ingår representanter
även från Föreningen Torslandavi
kens Naturreservat (FTN) och Sveri
ges Ornitologiska Förening.
Regelbundna möten och kon
takt har hållits med Länsstyrelsen i
Västra Götaland, Göteborgs kom
mun, Park- och Naturförvaltning
en, Göteborgs Hamn AB, Göteborg
Energi, SWECO och andra konsult
företag samt Vikans Kross och
andra verksamheter vid Torslanda
viken. Regelbunden samverkan
har även skett med Västergötlands
Ornitologiska Förening och Bohus
läns Ornitologiska Förening.
Mats Eriksson, MK Natur- och
miljökonsult, har på uppdrag av
Länsstyrelsen låtit utvärdera Tors
landavikens Natura 2000-status (så
kallat SPA-område, Special Protec
tion Area). Hans slutsats är att om

rådet kvalificerar sig som Natura
2000-område, bland annat på
grund av dess vikt som övervint
ringsområde för sångsvan, knipa
och salskrake. Utredningen visar
dock att dessa tre arter har minskat
i området, och fågelinventeringar
och restaureringsåtgärder föreslås
för att den negativa utvecklingen
ska kunna bromsas. GOF och FTN
har varit pådrivande för att få till
stånd sådana inventeringar och
restaureringsåtgärder.
Arbetena med väg 155 längs
västra kanten av området har fär
digställts och resultatet är positivt.
Trafikverket har varit välvilligt in
ställt och utfört ett bra arbete.
Bland annat har dammar för dag
vattenrening anlagts och en bul
lervall uppförts för att minska stör
ningar på strandängarna.
Göteborgs Hamn och SWECO
har påbörjat projekteringen av det
blivande vadehavet i mudderbas
sängen. Det var tänkt att planerade
arbeten skulle påbörjas under
2012, men arbetet har försenats
genom bland annat Länsstyrelsens
krav på vattendom, frågor angå
ende storleken på vadehavet och
tätheten på mudderbassängen.
Det lär ta ett antal år innan vadeha
vet slutligen står färdigt.
Karholmsbassängens östra
strand har så smått börjat iord
ningställas och restaureras. Vege
tationsröjning har utförts och kom

mer att fortsätta. En gångstig har
börjat anläggas längs med back
svalehögen och ett fågeltorn är
planerat på ”Östra stranden” en bit
från vattnet, på det betongfunda
ment där det tidigare stod ett vind
kraftverk. Fågeltornet kommer att
utformas av och till viss del även
bekostas av FTN och GOF, men
även Göteborgs Hamn och Göte
borg Energi kommer att bidra till
finansieringen.
GOF har deltagit på samråds
möten och motsätter sig uppfö
randet av en vindkraftspark i Hake
fjorden, med bedömningen att
den kommer att påverka fågellivet
negativt även i Torslandaviken. Det
sker ett utbyte av sjöfåglar mellan
älvmynningsområdet och Tors
landavikens vattenområden både
under dygnet och i varierande
grad även under olika tidsperioder
på året. Vi kommer att bevaka
ärendet, som snart kommer upp
för avgörande i Miljödomstolen.
Stadsbyggnadskontorets arbete
med den fördjupade översiktspla
nen har gått i stå och har gång på
gång skjutits framåt i tiden av olika
skäl. En östlig del av planområdet,
vid Arendal och Aspholmarna, har
brutits ut och fått förtur i arbetet.
Vägfrågorna har varit mycket aktu
ella och flera ärenden har varit fö
remål för prövning under året som
gått. Både GOF och FTN har hand
lagt flera ärenden, och skrivit bl.a.

till Miljödomstolen och agerat mot
den ökade containertrafiken på
Hjärtholmsvägen och NCC:s stenoch sandtransporter som påverkar
fågellivet negativt, inte minst i
Arendalsviken. Trafiken utgör även
en säkerhetsrisk för den oljepipe
line som ligger intill Hjärtholmsvä
gen och är ett påtagligt orosmo
ment även för oss fågelskådare.
Bland övriga frågor i Torslanda
viken kan nämnas skrivelser till
Länsstyrelsen och kommunen med
begäran om en flyttning av mo
dellflyget samt röjning av buskar
och träd på yttre Karholmen till
sammans med frivilliga krafter från
både GOF och FTN. Vi kan också
notera att kor betat för sjätte året i
rad på strandängarna. Hävden blir
långsamt allt bättre och kommer
förhoppningsvis att berika vadarli
vet i området på sikt.
Göteborg, mars 2013
ELON WISMÉN (SEKRETERARE)
MORGAN JOHANSSON (ORDFÖRANDE)

Undertecknade har granskat Göteborgs
Ornitologiska Förenings räkenskaper för år
2012 jämte årsredovisning och andra
handlingar. Då räkenskaperna är i god ordning och den interna kontrollen syns oss
betryggande, tillstyrker vi att den av oss
påtecknade balans- och resultaträkningen
per 2012-12-31 tillstyrkes samt att styrelsen
beviljas ansvarsfrihet under den tid årsredovisningen avser.
HANS JOHANSSON (REVISOR)
MAUD YGGE (REVISOR)

BILDGÅTAN
I varje nummer framöver
kommer jag att bjuda på två
bilder att fundera över.
Bild 1 är alltid lite lättare, och
alltid en regelbundet före
kommande art i Sverige.
Bild 2 är tänkt att utgöra en
lite större utmaning, och är
inte nödvändigtvis anträffad i
Sverige (men väl i Europa).
Svar och förklaring finns på
insidan bakpärmen. Lycka till!
TEXT OCH BILDER: OLA BÄCKMAN
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BILD 1 – REGELBUNDEN I SVERIGE

BILD 2 – ANTRÄFFAD I EUROPA

ART OCH ÅLDER?

ART OCH ÅLDER?

PROGRAM
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. Anmäl dig
helst via e-post till resor@gof.nu,
alternativt via brev (till GOF, Box
166, 421 22 Västra Frölunda) eller
på 031-49 22 15 (avlyssnas enbart
på 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.



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).
VADAREXKURSIONER
JULI–AUGUSTI

I år kör vi två vadarexkursioner i
Halland, tre i Bohuslän och en i Väs
tergötland (Galterö). Första hälften
av juli bjuder på adulta fåglar av
våra skandinaviska arter. Från an
dra halvan av juli och kommer de
arktiska vadarna och ungfåglarna,
vilka oftast skiljer sig mycket från
sina föräldrar. Vi försöker lära oss
om dessa skillnader och även en
del om vadarnas ruggningsmöns
ter. Vi åker i egna bilar. Se ruta ned
an! Pris ca 200 kr/gång.

Årets vadarexkursioner (se ovan för info):
GALTERÖ: LÖRDAG 13/7
SAMLING: Vid Saltholmen kl 06.20.
ANMÄLAN: Ingen. LEDARE: Jon Hessman.
KONTAKT (EJ ANMÄLAN): -”- (073-554 40 84).
HALLAND: LÖRDAG 27/7
AVRESA: kl 11.00. ANMÄLAN: Senast 19/7.
LEDARE: Reino Andersson. KONTAKT (EJ
ANMÄLAN): Eva Åkesson (070-812 02 85).
HALLAND: SÖNDAG 11/8
AVRESA: kl 06.30. ANMÄLAN: Senast 2/8.
LEDARE: Se ovan. KONTAKT: Se ovan.

Samarrangemang med
Tjörns Naturskyddsförening:
BOHUSLÄN: 18/7, 25/7 OCH 1/8
SAMLING: Vid Radona (Getinge) kl 18.00.
ANMÄLAN: Ingen. LEDARE: Per Undeland.

BRUDAREBACKEN
LÖRDAG 31 AUGUSTI

En av Göteborgsområdets hetaste
punkter för sträckfågelskådning får
besök i form av en GOF-exkursion
även i år. Man vet aldrig vad som
dyker upp på denna hotspotkulle.
Vi samlas på parkeringsplatsen sö
der om Brudarebacken kl 07.00.
Exkursionen är öppen även för icke
medlemmar.
LEDARE: Hampus Lybeck. PRIS: Endast naturskatt, 20 kr. ANMÄLAN: Ingen. KONTAKT (EJ ANMÄLAN): Hampus Lybeck (070-250 17 82).

de och rastande fåglar. De individ
rikaste arterna är bo-/bergfink,
ring-/skogsduva, ängspiplärka och
grönsiska. Även lite ovanligare ar
ter som lappsparv och rödstrupig
piplärka samt en hel del rovfåglar
brukar dyka upp. Med lite tur kan
artlistan bli lång. Vi samåker i per
sonbilar med avresa kl 06.00. Hem
komst senast kl 17.00.
LEDARE: John Thulin. PRIS: Ca 100 kr. ANMÄLAN:
Senast 9/9. KONTAKT (EJ ANMÄLAN): Berndt
Lindberg (073-693 81 00).

ÖLAND
SKÅNE/FALSTERBO
FREDAG–SÖNDAG 6–8 SEPTEMBER

En traditionsenlig höstexkursion
med inriktning på rovfåglar och
stor chans till en och annan säll
synthet. Även sydsträcket av tät�
tingar och vadare är intensivt nu.
Vi åker i gemensam buss och bor i
4-bäddsstugor i Fotevikens stugby.
Vår egen skåning Kristoffer Nilsson
möter upp på fredag kväll. Avresa
kl 17.00 på fredag med hemkomst
söndag kväll ca 19.00.
LEDARE: Kristoffer Nilsson. PRIS: Ca 1 300 kr.
ANMÄLAN: Senast 6/8 med 500 kr. KONTAKT (EJ
ANMÄLAN): Berndt Lindberg (073-693 81 00).

GALTERÖ
LÖRDAG 14 SEPTEMBER

En numera traditionsenlig exkur
sion till Galterö med kanske Göte
borgsområdets bästa marker för
rastande vadare. Ett dussintal arter
brukar kunna räknas in. Även lite
mera ovanliga sydsträckande tät�
tingar såsom lappsparv och röd
strupig piplärka har dykt upp. To
talt blir det en vandring på nästan
9 km. Båt från Saltholmen till Brän
nö Rödsten avgår kl 06.30. Even
tuellt kan tidtabelländring ske.
Passande spårvagnar är 9 och 11.
Samling vid färjan tio minuter inn
an avgång. Exkursionen är öppen
även för icke medlemmar.
LEDARE: Roger Eskilsson. PRIS: Endast naturskatt, 20 kr. ANMÄLAN: Ingen. KONTAKT (EJ ANMÄLAN): Per Björkman (073-563 00 66).

ONSALAHALVÖN

TORSDAG–SÖNDAG 3–6 OKTOBER

Liksom förra året lägger vi höst
resan till Öland en vecka tidigare,
dvs. vecka 40 istället för 41. Vi har
sett genom åren att många av de
östliga rara sångarna redan passe
rat när vi kommit till ön i slutet av
vecka 41. Som vanligt denna tid är
luften fylld av sydflyttande fåglar
med dominans av de vitkindade
gässen. Vi åker gemensam buss
och bor tre nätter på Ottenby
vandrarhem. Vi har bokat skolhu
set på gården samt ytterligare någ
ra rum. Avresa torsdag kl 17.00
med hemkomst söndag em/kväll.
I år kör vi ett spännande artrace
mot stockholmarna.
LEDARE: Uno Unger. PRIS: Ca 1 700 kr. ANMÄLAN:
Senast 29/8 med 500 kr. KONTAKT (EJ ANMÄLAN):
Maria Eriksson (070-539 59 10).

VARDAGSAKTIVITETER
Torsdagsutflykter till kända och
okända platser, ingen anmälan,
ingen avgift, fåglar och bekanta,
fikapaus. Vi åker kollektivt där
så är möjligt, eller samåker med
bilar och delar på kostnaden.
Busspris beräknat med 65-kort
för göteborgare, bilpris 20 kronor per mil med fyra personer i
bilen. 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.

LÖRDAG 21 SEPTEMBER

Bild: PÄR LYDMARK

Följ med till klassiska sträck- och
flyttfågellokaler såsom Mönster
och Bassås. Vid gynnsamma väder
förhållanden kan Onsalahalvön
bjuda på en stor mängd sträckan

STORA AMUNDÖ
TORSDAG 15 AUGUSTI, KL 09-12

Behöver knappast någon presen
tation. Vi startar lite tidigare än
vanligt, fåglar kan vara morgon
Fåglar på Västkusten 2/2013
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pigga. Samling Frölunda torg kl
08.30, start från bron till ön kl
09.00.
PRIS: Buss 0 kr, bil 2x10 km 10 kr.
LOKALGUIDE: Olof Armini.

torg för de som önskar, samling kl
09.30.
PRIS: Buss 0 kr, bil 2x15 km 15 kr.

BRUDAREBACKEN
TORSDAG 19 SEPTEMBER, KL 08-11

BROBACKA
TORSDAG 22 AUGUSTI, KL 08-12

Ålandapasset mellan Anten och
Mjörn är en klassisk sträcklokal, där
lokalguiden suttit i hundratals tim
mar. Vi chansar på morgonsträck
och är därför ute tidigt. Här ses
ibland nötkråkor proviantera i när
belägen hasselbacke. Spårvagn 9
från Centralen kl 07.17, till Hjällbo
kl 07.29. Samåkning från Hjällbo
centrum med avgång kl 07.35,
samling Brobacka korsväg kl 08.15.
PRIS: Bil 2x50 km, 40 kr.
LOKALGUIDE: Stig Fredriksson.

VALLDA SANDÖ
TORSDAG 29 AUGUSTI, KL 09-13

Vi har fått förmånen att denna
morgon få guidning av Helen och
Benny Averpil som har Lindhol
mens gård innanför Låddholmsvi
ken. De berättar hur de vårdar mar
kerna med sina får och visar oss
också fåglar. www.lindhol
mengard.se. Vi samåker från Frö
lunda torg och avreser kl 09.00,
återkomst kl 13.00.
PRIS: Bil 2x25 km, 25 kr.
LOKALGUIDE: Helen/Benny Averpil.

LÄRJEDALEN
TORSDAG 5 SEPTEMBER, KL 10-13

Vi vandrar längs Lärjeåns me
andrande dalgång och utgår från
Angereds centrum, där vi samlas
utanför blomsteraffären vid spår
vagnshållplatsen kl 10.00. Efter 3
km kliver vi på bussen eller går till
baka.
PRIS: Buss 0 kr, bil 2x13 km, 15 kr.
LOKALGUIDE: Peter Keil.

TORSLANDAVIKEN
TORSDAG 12 SEPTEMBER, KL 10-13

Bra fågellokal kan bli bättre. Tors
landaviken har diskuterats på det
senaste GOF-mötet och nu ser vi
hur den ser ut med alla sina höst
fåglar. Buss 291 från Nils Ericsons
terminalen kl 09.38, anländer till
Amhult kl 10.03 efter byte vid Tors
landa-krysset kl 10.01. Samling på
parkeringen vid ICA Maxi Amhult
kl 10.15. Samåkning från Frölunda
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Sträckstudier beror inte så lite på
slumpfaktorer. Samma datum förra
året sågs både bivråk, vinterhämp
ling och tofsmes här. Dessutom har
morgonstund guld i mund, därför
denna tidiga tid. Samåkning från
Frölunda torg kl 08.00. Man kan
dock även ansluta senare, vägbe
skrivning se www.gof.nu.
LOKALGUIDE: Leif Andersson.

MÖNSTER
TORSDAG 26 SEPTEMBER, KL 07-13

Detta är en klassisk och givande
sträcklokal om man kommer i rätt
tid och väder. Tiden stämmer, väd
ret får vi se. Samåkning från Frö
lunda torg med tidig avgång kl
07.00, för att fånga in morgonens
sträck.
PRIS: Bil 2x40 km, 40 kr.
LOKALGUIDE: Peter Keil.

BJÖRLANDA KILE
TORSDAG 3 OKTOBER, KL 10-12

PLANERINGSMÖTE
MÅNDAG 9 SEPTEMBER

Vi träffas kl 19.00 på Ekliden.
GUNNEBO
SÖNDAG 15 SEPTEMBER
RESESAMORDNARE: Ingrid Hammarström

(031-81 11 76).

SÖNDAG 20 OKTOBER
RESESAMORDNARE: Margareta Kron

(031-82 60 54).

STUDIE
VERKSAMHETEN
Anmäl dig till någon av våra
studiecirklar och lär dig mer om
fåglar tillsammans med andra
likasinnade! Studiecirklarna
anordnas i samarbete med
Studiefrämjandet.
TÄTTINGARS HÖSTLOCKLÄTEN
START 27 AUGUSTI

Repris på en lärorik och uppskat
tad studiecirkel. Cirkeln kommer
innehålla fem exkursioner och tre
träffar inomhus.
LEDARE: Lars Hellman. START: Tisdag 27/8 kl
19.00 på Ekliden. ANMÄLAN: Senast 20/8 till
gof@gof.nu eller 031-49 22 15. PRIS: 400 kr.

PRIS: Buss 0 kr.

FÖREDRAG
PÅ MUSEET

Tänk på att alltid ringa och meddela deltagande till resesamordnaren. På så sätt kan vi använda
så få bilar som möjligt och se till
att alla har någon att åka med.
ONSALA RUNT

(031- 42 52 55).

MÅNDAGAR
PÅ EKLIDEN
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.

MÅNDAG 16 SEPTEMBER
GOFS KURSER GENOMFÖRS I SAMARBETE MED STUDIEFRÄMJANDET GBG
WWW.STUDIEFRAMJANDET.SE

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!
TORSLANDAVIKEN
SÖNDAG 1 SEPTEMBER

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

Costa Rica är ett litet land med en
stor andel naturreservat. De har
satsat stort på ekoturism, inte
minst attraktivt för fågelskådare.
Björn Andreasson har besökt det
ta mellanamerikanska land från
kust till berg till kust, och sett och
fotograferat många av de 894 få
gelarter som finns där. I afton visar
han bilder för alla som varit där el
ler som en gång vill åka dit.

ISLAND MED GOF

SÖNDAG 18 AUGUSTI.
RESESAMORDNARE: Barbara Hedén

COSTA RICA
SÖNDAG 6 OKTOBER

TJOLÖHOLM

Nordre älv är en god flyttled för
rovfågel och änder, vi besöker älv
mynningen för en liten vandring
ner till stranden. Nordre älv är en
viktig sträckled som vi studerar
närmare vid en liten höstvandring
från Kippholmen. Buss 22 går från
Hjalmar Brantingsplatsen, den an
länder Skra bro kl 10.05 för dem
som parkerat på pendelparkerin
gen. Buss går tillbaka kl 12.20.

LADYBIRDS

vad kommer att hända? En kväll
med praktiska tips, önskemål och
framtida konkreta planer. De som
har frågorna och svaren kommer
från Torslandavikens vänner och
Göteborgs hamn.

Denna härjade vik i utkanten av
Hisingen är vår bästa fågellokal
men kan utan tvekan bli betydligt
bättre, inte minst för oss skådare.
Hur kommer man dit, vart går man,

På senare år har GOF blivit en flitig
världsresenär. Senaste resan gjor
des till Island i maj i år. Island har en
spännande natur med lavaberg
grund och aktiva vulkaner och
heta källor. Här finns strömand och
islandsknipa, fåglar som vi aldrig
ser hos oss. Vår flitiga reseledarduo
Rudi Jelinek och Berndt Lindberg berättar om dessa nordliga,
kyliga, regniga och fågelrika trak
ter.
HAPARANDA SANDSKÄR
MÅNDAG 21 OKTOBER

Fågelstationer finns över hela Sve
rige men framför allt efter kuster
na. Den allra nordligaste av dessa
är Haparanda Sandskär längst in i
Bottenviken. Peter Keil besökte ön
för första gången 2006 och åter
vänder sedan varje år. Han ska för
oss förklara varför han gör det och
samtidigt berätta om vad han varit
med om där.

Är du intresserad av fler naturrelaterade händelser i Västsverige? Stig Fredriksson sammanställer löpande program från mer än 30 föreningar i Naturkalendern på www.naturstig.se!

Kontakta GOF
BESÖKSADRESS

Södra dragspelsgatan 32
421 22 Västra Frölunda

STYRELSEN
ORDFÖRANDE

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

FREDDY PERSSON
freddy.persson@gof.nu
SEKRETERARE

MARIANNE OHLANDER
marianne.ohlander@gof.nu (0709-28 65 50)
KASSÖR

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

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

ADRESS

KOMMITTÉER
EXKURSIONER

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

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

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

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

MÅNADSMÖTEN

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

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

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

GOF bedriver ringmärkningsverksamhet
på Nidingen från tidig vår till sen höst.
Besök www.gof.nu/nidingen för mer
information om Nidingen och det
aktuella bokningsläget.
PLATSBOKNING

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

TELEFON/E-POST

www.gof.nu
www.kustobsar.se

031-49 22 15
gof@gof.nu

FÅGELRAPPORTERING

Rapportera helst dina fynd till Artportalen/Svalan
(www.artportalen.se/birds) så snart som möjligt
efter observationstillfället.
Inrapporterade observationer visas förutom på Artportalen även på GOFs hemsida och Kustobsar (se
ovan för adresser). Hjälp om hur du rapporterar finns
på Kustobsar under
”Rapportera”.
Har du inte möjlighet att rapportera till
Artportalen går det även bra att skicka
intressantare rapporter direkt till respektive
rrk (se nedan).

INFORMATION OCH KOMMUNIKATION

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

RAPPORTKOMMITTÉN (RRK GÖTEBORG)

NIDINGENS FÅGELSTATION

HEMSIDOR

Box 166
421 22 Västra Frölunda

REGIONALA RAPPORTKOMMITTÉER
RRK BOHUSLÄN

RAPPORTMOTTAGARE: LARS VIKTORSSON
lars.v@spray.se (Stenbackevägen 5, 451 34 Uddevalla)
RRK GÖTEBORG

RAPPORTMOTTAGARE: PER BJÖRKMAN
rrk@gof.nu (Klassikergatan 9, 422 41 Hisings Backa)
RRK HALLAND

RAPPORTMOTTAGARE: ULF LÖFÅS
rrk@hallof.se (Ulf Löfås, Nässelvägen 2, 311 96 Heberg)

STUDIEVERKSAMHET

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

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

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

LÖSNINGAR TILL BILDGÅTAN PÅ SIDAN 40

Bild 1: En gråaktig snäppa med ordentligt tecknade flanker samt gula ben och
gul näbbas. Med den kombinationen finns inga andra alternativ än skärsnäppa.
Fågeln är i vinterdräkt och liknar till stor del en adult fågel. Dock uppvisar den
tydliga vita bräm på vingtäckare och tertialer vilka är kvarsittande juvenila fjädrar.
Alltså en 2k (bilden är från april) skärsnäppa (Calidris maritima).
Bild 2: Förhoppningsvis får man snabbt associationer till någon slags fältsparv.
Utseendet passar dock dåligt för någon av gamla världens arter utan detta är
någon av de amerikanska arterna. Vita vingband och relativt otecknad undersida
i kombination med orange näbb samt ljusbeige centralt hjässband inramat av
bruna hjässidesband ger en 1k vitkronad sparv (Zonotrichia leucophrys).

FÅGELCENTRALEN

Kontakta Fågelcentralen om du behöver hjälp med att
ta om hand en skadad fågel. Mer information finns på
www.fagelcentralen.se.
KONTAKTPERSON

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

GOF VERKAR FÖR ATT SKYDDA OCH UTFORSKA FÅGELFAUNAN, SPRIDA
KUNSKAP OM FÅGLAR OCH STIMULERA FÅGELINTRESSET.
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