
Verksamhetsberättelse för Grosshamns Fältstation år 2019 

Under 2019 ringmärktes 1314 fåglar. Detta är en av de lägre årssummorna sedan starten 2012 om man tar 
hänsyn till att vi märkte fler dagar än tidigare. Det var få ungfåglar 2019 så orsaken är nog dåligt 
häckningsresultat.  

Vi har 2019 registrerat 1 ny art: svart rödstjärt. Därmed har vi hela 80 arter, nästan bara småfåglar. Den 
svarta rödstjärten var en årsunge och årsungar flyger ofta långt från boet så fort de klarar sig själva. Den kom 
troligen från någon häckning i Göteborgstrakten. Vanligaste arten som vi ringmärkt är lövsångare som vi 
fångar när de passerar vår och höst. Därefter törnsångare, ärtsångare, ängspiplärka och stenskvätta, vilka vi 
fångar ungefär 150 per år av. Dessa fyra arter har varit bland de fem vanligaste i Grosshamn sedan starten 
2012. Sedan är det ett hopp ner till övriga fåglar.  

Utöver den allmänna ringmärkningen på Ramsvikslandet fångar vi nattskärror. När vi spelar fångas mest 
hanar, men numera också enstaka honor. Totala antalet är nu 37 fångade nattskärror. 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 2020 kommer huvudsakligen inventering av revir att göras. GFS gör 
också specifika insatser för några fågelarter. Vi har byggt ett backsvalehus i egen konstruktion och där 
planerar vi mer iordningställning med sand och torv i år. Vi har också byggt rovfågelsbon på ensliga platser. 
Dessa är för havsörn, kungsörn, fiskgjuse och berguv, men även andra fågelarter kan häcka i sådana 
rovfågelsbon. Specialholkar för göktyta och hussvalor har vi också satt upp. Målet är att få nya häckande arter 
i Sotenäs i vårt arbete för biologisk mångfald. 

GFS har nu ringmärkt drygt 11000 fåglar och vi har 28 återfynd utanför Ramsvik. För 10 arter har vi endast ett 
enda återfynd och där väntar vi på fler förstås. För koltrast och lövsångare har vi flera återfynd av vardera 
arten och här kan vi nu spåra mönster i flyttningen. Utöver att enbart ringmärka för återfynd, så har vi flera 
projekt gående som studier av fästingar, stenskvättans och gulsparvens häckningsbiologi. Kanske mest 
intresse hos besökare röner fästingprojektet beroende på att det är ganska okänt varifrån fästingar får alla 
sina smittor.  

Ekonomiskt har vi kunnat se positiva siffror. Basen är de drygt 200 medlemmar. När det gäller ansökningar 
om medel har detta fåtts från Västerhavsveckan under 2019 samt gajdningar, föreläsningar och ansökningar 
ur en fond har gett medel till fågelstationen. 

Allmänna aktiviteter under 2019 utöver ordinarie ringmärkning och projektstudier har varit 
ringmärkningsstarten, Öppet Hus-dagen och Västerhavsveckan. Inga kurser har hållits, men flera planeras 
2020 i Vuxenskolans regi. 

Styrelsen har haft 6 protokollförda sammanträden. Styrelsen vill passa på att tacka alla som skänkt saker och 
pengar och hjälpt till med arbetet för att gemensamt driva och utveckla fågelstationen.   

Föreningen har god anledning att se med stor tillförsikt fram emot 2020 års säsong. 
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