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MEDLEMSBREV 

Nu har pandemin med Covid-19 slagit till igen just som vi i styrelsen börjar planera för säsongen. Vi 

kommunicerar digitalt och med många brev och SMS och jag tänkte att redogöra i detta 

medlemsbrev för planeringen. Vi kan ju inte träffas den närmsta tiden. 

Julen är slut och så även tomten. 

 

 

 

Fågelstationen: Jag besökte fågelstationen för någon dag sedan och allt var väl där. När vi 

började hyra 2020 var det mushål och myror överallt. Allteftersom vi byggde väggar och satte in 

dörrar blev det färre av dessa djur. Vi fångade 45 möss hösten 2020! I höstas har vi bara tagit en 

handfull möss trots mängder av musspår på utsidan. Det är alltså ganska tätt, men inte helt. Det 

kanske finns någon i föreningen som är bra på att hitta musingångar? Jag har nyckel och det finns lite 

verktyg. Några element står på ettan och det är cirka 4 grader i fågelstationen. Det finns värmefläkt 

så det blir varmt på en kvart. 

Utställning 2022: Vi tycker bägge utställningarna Biologisk Mångfald och Fågelstudier i 

Grosshamn var välbesökta. I år planerar vi en utställning om fåglarnas fysiologi. Vi kommer att 

erbjuda skolan/skolor att vara med. Vi siktar på 1 maj som öppningsdatum. 

Bilden visar reklam för nya utställningen som nu hänger vid dörren till 

Fågelstationen. 

 

 

Virke på stranden: Som ni säkert hört så driver en massa virke längs hela Bohuskusten från 

båten Almirante Storni som brann utanför Vinga. Jag fick rapport om att det fanns i Grosshamn. 

Eftersom Gunnar Andersson, styrelsemedlem, startade om Väderstationen, så åkte jag med och det 

är jättefint virke vi kan bygga spångar med. Vi tog vara på 20 st och några personer hjälpte oss att 

bära och vi la det under Fågelstationen och Märklabbet. Tyvärr gick bilen ohjälpligt sönder, så nu har 

jag ingen och den går inte att reparera. Om ni åker till Grosshamn, så ta vara på mer brädor. Det 

fanns fortfarande bräder kvar från OBS-boden och norrut. Snälla, har ni möjlighet att åka förbi, så ta 

vara på virke för att det kostar en del att köpa till spångar. 

Gunnar Andersson på vänstra bilden och två glada 

besökare som hjälpte till 

 

 

 

 

 



 

Rapport om andholkarna: Vi har ju satt upp 5 andholkar i mars 2021, men tyvärr var det nog 

försent på året. Efter en idé av Aimon diskuterade vi om det kan vara så att andhonor går i dvala när 

de ruvar så länge (cirka 30 dagar) och så ihärdigt (endast enstaka födosök). Vi tänker mäta 

temperatur på äggen och honan genom att ha en temperaturmätare i redet. Aimon hade en sådan 

som Gunnar Andersson lagade och jag har köpt in 2 till samt en ljudinspelare. Dessutom har 

temperaturmätarna även fuktmätare, vilket möjligen kan vara intressant att mäta. 

I mars 2021 satte vi alltså upp 5 st andholkar (Grosshamn, Ramsviksdammen, Åbyfjorden och 2 i 

Trättelandasjön nära Hamburgsund). Ingen and häckade i våra holkar, så det var en besvikelse. 

Däremot 2 talgoxpar som häckade mitt i holkarna. Det såg lite lustigt ut med ett litet bo mitt på 

botten, men talgoxarna blev säkert lyckliga. Vi hade hoppats på småskrak vid kusten och knipor i 

dammen och sjön. Faktum var att kniporna spelade intensivt i Trättelandasjön, men det blev ingen 

häckning där. Holkarna kom ju upp väldigt sent. 

Det är möjligt att andhonorna behöver se holkarna ett tag. Nu har förra årets holkar hängt hela året. 

Vi hoppas på bättre tur 2022. Vi tänkte dessutom hänga upp 2-3 holkar till och Bengt Helgesson säger 

att vi kan hänga dem runt Germunnerödsjön, Sotenäs. Det är nog en bra placering för det är ju en rik 

fågelsjö. De nya holkarna är halvfärdiga och vi hoppas få upp dem i januari. Holkarna har ett fack 

undertill där man kan sticka in temperaturmätaren. Ljudinspelning görs i ett fack under taket från 

sidan. Registreringen håller en månad och då får man byta batteri eller ladda om. 

Grosshamns Fältstation (GFS) har två projekt utanför ren ringmärkning och det är ett 

backsvalehus och bygge av örnbon. Vi startar nu ett tredje projekt.  

   Får vi intressanta resultat så blir det en större rapport, förstås. 

Halvfärdig andholk 

 

 

Svarthätta: När Staffan Olsson i styrelsen fångade en svarthätta med en belgisk ring 17 sept 

2020 var det i och för sig ingen konstigt, men när vi fick data visade det sig att den var märkt 2 sept 

2020 och alltså under 15 dagar flugit ihärdigt norrut. Detta är ju tvärsom för de flyger söderut i 

september. Vid förfrågan till Frankrike hade de redan hittat svarthättor som häckar i Frankrike och 

flyger till och övervintrar i Storbritannien. Svarthättor ses regelbundet på fågelmatningar i Sotenäs 

och det är kanske inte lokala som övervintrar utan söderifrån?? 

Detta lät ju spännande och vi fick ju tillstånd att fånga svarthätta hela året. Inte en enda har synts till 

vid min matning nu i vinter. Det är ju mycket snö i år och det är väl orsaken. Ser ni någon svarthätta 

eller hör att det finns på Sotenäset, så hör av er. Vi får märka dem och jag har en fälla som 

fjärrutlöses och den är mycket bra. 

Bara gråsparvar 

 

 

 

Vuxenskolan: Har en lokal representant i Sotenäs med bra samarbete. Vi har Vuxenskolan som 

studieförbund och rapporterar in ringmärkningskurserna som studiecirklar. Öppet Hus-dagar och 



vissa gajdningar rapporteras som Kulturarrangemang. Detta ger en liten inkomst som vi alltid 

tacksamt tar emot. 

Pandemin: Tyvärr har vi fått en variant, omikron, som är mer smittsam, men som tur är mycket 

mindre farlig om man är vaccinerad. Dock har några avlidit och andra fått 

otäcka restsymtom av omikron enligt tidningarna. Spridningen förväntas bli 

maximal i början av februari.  

   Vi kan ju inte ha möten under sådana omständigheter. Vi hade tänkt 

meddela datum för våra aktiviteter som ringmärkningskurs, Kompendium för 

kvalitetssäkring, Årsmöte och Öppet Hus-dagar, men nu skjuter vi fram allt detta tills den här fjärde 

vågen går över. Dystert men inget att göra åt. 

Vi startar arbetsveckan 8-14 april och ringmärkningen 15 april oavsett pandemin och skälet är att vi 

kan jobba ensamma eller familjevis. För arbetsveckan (mer än en spång behöver förlängas, koskrubba byggas, 

nätgator rensas och röjas, stolpar resas och nät sättas upp) har vi ett schema på vår hemsida grosshamn.se 

precis som vi gjorde förra året och där man kan komma dagar och eftermiddagar under veckan som 

man väljer själv. OBS om någon har kyckling- eller hönsnät hemma som ni kan avvara, så sätter vi 

dem på spängerna som halkskydd.  

Fågelpåsar: Vi behöver lite fler. Har man haft en bra dag med många fåglar och vill ta hem och 

tvätta, så är det ju bra om vi har många fågelpåsar. Eva och jag har tillverkat 18 st samt lagat två 

stycken. Ing-Marie, Kristina och Gunnar har gjort fågelpåsar, men kan ni andra göra några? Finalt 

mått 20 x 28 cm kan användas till både småfåglar och trastar. Om fågelpåsarna blir lite större eller 

mindre spelar ingen roll. 15 x 25 går lika bra som 22 x 29. Typ av tyg spelar ingen roll, men det kan 

inte vara lufttätt. Vi har snören (2.8mm nylonlina som vi smälter ihop) att trä i överkanten. Lite olika 

färger och former är bara bra när man skall komma ihåg vilken fågel i vilken påse. 

Längst till vä en påse som är 

nästan rak; Sedan påsar på 

tork efter en bra dag; tredje 

bilden sys det på och linan i 

förgrunden; Sista visar hur 

ändar bränns ihop 

. 

Fästingar: Vi har samlat cirka 4000 fästingar. Det är en av de största samlingarna. Rapport har 

lämnats till Naturvårdsverket och denna veckan går en rapport till Jordbruksverket av vilka vi har 

tillstånd att samla in för forskning. Våra samarbetspartners i Linköping forskar på coronavirus just nu 

och vi vet inte om vi skall samla fästingar i sommar.   

Hjärtstartare: Under 2021 har vi sökt och fått pengar till en hjärtstartare. För att den skall 

fungera har vi beställt ett uppvärmt skåp. Vi har också en utelampa med rörelsedetektor så det inte 

är mörkt när man behöver hjärtstartaren. Vi har köpt den och övriga elgrejor. En medlem som är 

elektriker har monterat all el. Nästan alla ringmärkare har gått kurs i hjärt- lungräddning. 

Utrustningen har Eva Kihl Selstam lovat sköta. Kvar att ordna är monteringar och att ordna en 

ambulansnerfart. Målsättningen är att ha hjärtstartaren i funktion i början av sommaren. 

10-årsjubileum: 1 augusti 2012 startade vi första organiserade ringmärkningen i Grosshamn. 

Före detta datum var det mest provmärkningar och jobb med alla tillstånd. På något sätt firar vi detta 

men något förslag finns inte…än.  



Årsmöte: Jag föreslår vi väntar lite med att besluta om datum tills vi vet hur det blir med 

pandemin i vår. Jag tycker det skulle kännas bra om vi kunde ha årsmöte innan vi startar 15 april. Vi 

behöver som vanligt en Verksamhetsberättelse (Gunnar S), Årssammanställning av ekonomin tillika 

revisorns yttrande, Valberedningens förslag, bestämma tid och plats tre veckor innan, kallelse två 

veckor innan och eventuellt föredrag.  

Medlemsavgiften 2022:  100kr, för skolungdom 50kr och för hela familjen 150kr 

Kalendarium:  
Nedanstående programpunkter är fixa 

Fredag 8 -14 april arbetsvecka – se schema på hemsidan grosshamn.se 

Fredag 15 april Start ringmärkning 

Söndag 1 maj Öppet Hus och troligen start utställning om fågelns fysiologi om pandemin tillåter 

Lördag 6 augusti Västerhavsveckan är i Grosshamn 

Nedanstående programpunkter startas när det går för pandemin 

Ringmärkningskurs – nystart 

Ringmärkningskurs – fortsättning 

Öppnandet av utställningen 

Ett Föredrag var planerat i januari, men skjuts på tills vidare 

Årsmöte 

Kvalitetssäkra våra bestämningskriterier 

Det är bland annat alla de här bilderna vi ska sätta ihop i ett kompendium för att 

kvalitetssäkra att vi bedömer fåglarna på samma sätt: 

 

 

 

 

Kära medlemmar i Grosshamns Fältstation: Det var mycket på en gång, men sammantaget är det 

goda förutsättningar för oss år 2022. Vi får vänta ut den här vågen av Covid19-viruset, men det 

verkar som att vi kan jobba fritt igen efter att denna våg minskar i mars eller april. 

Vänligaste hälsningar 

Gunnar Selstam 070-633 5597 

Ordf 

Gunnar.selstam@molbiol.umu.se 

I övrigt om du har frågor så ring vem som helst i styrelsen; tel och e-post på grosshamn.se 

 

 

 

 

Dom är söta de små svalungarna               Så ser skorna ut efter säsongen 
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