
Verksamhets- och styrelseberättelse för 
Grosshamns Fältstation år 2018
Under 2018 ringmärktes 1600 fåglar. Detta är ett lågt antal med tanke på att säsongen var 
längre än tidigare år och att vi ringmärkte 30 dagar längre. Detta kan endast hänföras till den 
torra våren och försommaren och att många häckningar misslyckades. Vid torra perioder 
utvecklas färre insekter och därmed mindre föda åt fåglar och deras ungar. 

Vi fångade fyra nya fågelarter och totalt har nu hela 79 småfågelarter ringmärkts. 

Stationen har ett starkt stöd i de många medlemmarna. Intresset för stationen är stort och 
idag vet de flesta bohusläningar att vi har en station för ringmärkning här mitt i Bohuslän. 
Stationen har en fantastisk grupp ringmärkare, utan vilka inga resultat kan nås. 
Ringmärkarna har gjort ett kvalitativt mycket högt arbete 2018. Bland annat har nästan varje 
fågel av de 1600 både ålders- och könsbestämts. Det är stort intresse i gruppen aktiva 
ringmärkare att vidareutbilda sig.

Utöver den allmänna ringmärkningen på Ramsvikslandet gjordes ett stort jobb att fånga 
nattskärror och vi tog 21 stycken varav 4 var återfångst, den äldsta märkt 2014. Det är mest 
hannar som lockas. När vi startade trodde vi att det mest var ungfåglar vi skulle fånga, men 
vi vet nu att nattskärran i Sotenäs har stabila revir av äldre fåglar och häckar på flera ställen. 

Under 2018 har vi börjat undersöka stenskvätta. Flera bon hittades och flera kullar 
ringmärktes. 

Gulsparven som är en minskande art, får vi märka hela året. Syftet är att undersöka vart våra 
övervintrande fåglar tar vägen under häckningstid och beståndets utveckling. Under 2018 
märktes totalt 135 ex.

Det projekt som röner störst intresse hos allmänheten är fästingprojektet. Vi plockade cirka 
800 fästingar och analyser pågår vilka sjukdomar som de eventuellt bär på. 

Några arter var mycket vanliga. Stenskvätta, ängspiplärka, törnsångare och lövsångare utgör 
50% av alla fångade fåglar och så har det varit alla sex åren 2013-2018. Men det är 
antagligen olika orsaker till att just dessa fyra arter är vanligast. Törnsångare och stenskvätta 
häckar rikligt i Ramsviksområdet. Ängspiplärkan häckar rikligast i fjällen och vi har antagligen 
en flygled som går över mellersta Bohuslän. Vi har ett återfynd från Nidingen som styrker 
detta. Lövsångaren, slutligen, häckar inte i västra Ramsvik där vi fångar. Vi har dock återfynd 
från Skagen, så det är troligen inflödet från Danmark som gör att vi fångar så många.

Vi har för de fem år vi ringmärkt haft sammanlagt 24 återfynd, flertalet utanför Sverige. För 
10 arter har vi endast ett återfynd. För koltrast och lövsångare har vi 4 återfynd av vardera 
arten och här kan vi nu spåra mönster. För lövsångare att de flyttar nord-sydligt och flyger 
från Skagen tvärs över Kattegatt till Ramsvik på våren. För koltrast att de flyttar öst-västligt 
och övervintrar i England. Vi hoppas på fler fynd så vi kan börja klarlägga hur Bohusläns 
fåglar flyttar. Vi har även haft främmande kontroller i Grosshamn, där data inte nått oss 



ännu från dessa länders Ringmärkningscentraler. Exempelvis har vi ännu inte fått data för en 
norsk gråsiska vi fångade för 5 år sedan.

I samarbete med Geoparken i Hunnebostrand har vi byggt ett backsvalehus i egen 
konstruktion och även ett stort rovfågelsbo. I år, våren 2019, har ovanligt många havsörnar 
setts på Sotenäs. Vi håller tummarna att havsörn eller någon annan stor rovfågel vill slå sig 
ner här. Vi har också hjälpt till att sätta upp holkar och bon i Geoparken.

Ekonomiskt har vi kunnat se positiva siffror. Tack vare detta och bidrag från fästingforskarna 
på Linköpings universitet kunde vi ha en ringmärkare, Josefina Pehrson, anställd tre 
månader. Ett oerhört värdefullt bidrag till verksamheten. Vi är alla mycket tacksamma mot 
både Josefina och Universitetet.

Allmänna aktiviteter under 2018 utöver ordinarie ringmärkning och projektstudier har varit 
ringmärkningsstarten, Öppet Hus-dagen och Västerhavsveckan. Flera kurser har också hållits 
i Vuxenskolans regi.

Vår hemsida, Facebooksida och WhatsApp röner uppskattning och vår anslagstavla i 
Grosshamn har många läsare hela året. 

Styrelsen har haft 5 protokollförda sammanträden. Styrelsen vill passa på att tacka alla som 
hjälpt till med arbetet för att gemensamt driva och utveckla fågelstationen, exempelvis 
genom att delta i arbetsveckan.  Fågelstationen är idag välkänd i mellersta Bohuslän. Vi har 
förfrågningar från ringmärkare att vara med, allmänheten i olika fågelfrågor, vetenskapligt 
från Göteborgs universitet och Sahlgrenska Akademin och från media. 

Föreningen har god anledning att se med stor tillförsikt fram emot 2019 års säsong.
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