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MINNESVÄRDA OBSAR I TRYCK
DEN 11 SEPTEMBER 2016 bågade
en gigant söderut förbi Kråkudden:
Göteborgs rapportområdes första
svartbrynade albatross. Samma år
sågs den första skedstorken, områdets stäpphöksrekord hyfsades
till och landade på tio individer och
fenologirekordet för eftersläpande
kentska tärnor slogs med nästan
en månad vintern 2016. Året därpå
gladde en rödhuvad dykand
Slottsskogens skådare medan man
kunde konstatera ett dåligt år både
för orre och dess limnologiska
namne. Tjädern däremot drämde
till med en toppnotering.
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Bilder: LENNART HJALMARSSON, KIM LARSSON, MAGNUS RAHM, BJÖRN DELLMING, KERSTIN HIRMAS.

HUR KAN JAG minnas allt det här?

Det gör jag förstås inte. Men jag
har haft förmånen att få smygkika i
de snart tryckfärdiga fågelrapporterna som Rrk Göteborg så förtjänstfullt sätter samman. Nu finns
nämligen dessa två årssammanställningar att beställa och missa
inte det för allt i världen – inte
många överexemplar kommer att
tillverkas. Läs mer på nyhetssidorna om hur du går tillväga.
PÅ NYHETSSIDORNA går det

också att läsa om ännu en rödhuvad dykand – en som höll till i Torslandaviken i år. Vi berättar också
i detta nummer mer om GOF:s
satsning på just Torslandaviken.
Andra lokaler av intresse bjuder
vi på via en mer ingående guide
till GOF:s fina app. Och som om
inte det vore nog finns en inbiten
Hisingeskådares presentation av
öns svar på Brudarebacken: Götaledstoppen! Med stolthet lämnar vi
i redaktionen här över ett riktigt
fullmatat
nummer till
er läsare.
Mycket
nöje!
Bild: MATTIAS BARDÅ
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Mera skyddad natur!
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REDAKTION
REDAKTÖR

KONVENTIONEN FÖR BIOLOGISK MÅNGFALD, antagen av medlemsstaterna i EU, har ett globalt mål som innebär att 17 procent av
landytan (inklusive sötvatten) ska ha ett ekologiskt representativt skydd till 2020.
Ingen av kommunerna i Göteborgsregionen (GR) når upp till
17 procent skyddad natur och flera
når inte ens fem procent. Och inte
bara landområden behöver skyddas.
Ålgräsängar i Bohuslän har minskat
med uppskattningsvis en yta nästan
lika stor som Tjörn sedan 1980-talet
enligt havsforskare från Göteborgs
Ålgräsuniversitet.
MEN DET GÅR ÅT rätt

”

ängarna i

håll. I ett program
Bohuslän har
vars syfte är att vara ett underlag för
Länsstyrelsen och kommunerna för
minskat med
skydd av tätortsnära naturområden
en yta nästan
inom GR, definieras områden som bör
skyddas långsiktigt som reservat enligt
lika stor som
miljöbalken. Idag har Göteborgs komTjörn
mun 16 naturreservat. Utöver dessa
togs under 2018 beslut om ett kommunalt naturreservat vid Stora Amundön/Billdals skärgård, del om
ett lokalt miljömål enligt vilket 15 procent av havet utanför Göteborg ska ha ett långsiktigt skydd, och ett statligt naturreservat
vid Öxnäs. I maj 2019 la byggnadsnämnden i Göteborgs Stad
fram ett förslag om ytterligare ett naturreservat i Lärjeåns dalgång. Och även om mer skyddad natur behövs och är på gång,
kan vi redan idag njuta av 273 skyddade områden inom GR!
ETT EXEMPEL PÅ ATT skyddad

natur behövs för störningskänsliga arter är att havsörn nu åter etablerat revir i Bohuslän och därmed
finns ett tredje havsörnrevir inom GR. Reviret i Bohuslän är det
första i landskapet sedan 1904 och finns säkert tack vare orörd
skog i ett skyddat område.
Och att naturen har en positiv inverkan på vårt eget välbefinnande är väldokumenterat. Personer med tillgång till rofylld natur visades generellt ha
lägre stressnivåer, och om de dessutom var
fysiskt aktiva minskade risken signifikant för
psykisk ohälsa.
Så skyddad natur behövs, för den biologiska mångfalden, för oss som
FÖR STYRELSEN: PER UNDELAND
lever nu och för kommande
PER.UNDELAND@GOF.NU
generationer.
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ANNONSER

Kontakta oss för aktuella priser på
fpv@gof.nu. Vi tar enbart in annonser
som har någon koppling till fågelskådning, natur, uteliv etc.
MEDLEMSKAP I GOF

FpV utkommer med 4 nr/år till medlemmar i Göteborgs Ornitologiska
Förening. Sätt in 200 kr (vuxen), 70 kr
(<26 år) eller 270 kr (familj) på GOFs
plusgiro 89 01 68-8. Glöm inte att
uppge namn, adress, födelseår och
mejladress. Alternativt swisha beloppet till 123 335 08 16 och notera personuppgifter i meddelandefältet.
Prenumeration på FpV för icke fysisk person
(bibliotek, företag m.m.) kostar också 200 kr/år.
Betala enligt ovan och uppge leveransadress.
Adressändring:
Har ni flyttat och vill uppdatera er adress hos
GOF? Skriv era gamla och nya uppgifter i ett
mejl och skicka till adress@gof.nu
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