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Härfågeln som förgyllde hösten.  En riktigt pådrag blev det i början 
av november när en härfågel dök upp i Trädet. Det blev en skön

upplevelse för många att leva på hela den långa vintern. I synnerhet 
för undertecknad  som förvisso har sett en hel del härfåglar men inte 
i Västergötland. Där har den släpat trots många försök. Men inte nu.

Att det blev så bra berodde till stor del på Lennart Ljuhs som lade ner 
mycket arbete på att utforska var den hade sina favorittillhåll.

Det är förstås Lennart som tagit den fina bilden.  //Åke



På årsmötet
BENGT ÅKE ÖHGREN

Berättar och visar bilder om

 NATUREN PÅ SVALBARD
Missa inte detta

Klubben bjuder på smörgåstårta!
Välkomna

                Medlemslotteriet 2010-2011.

Även i år ska vi naturligtvis ha ett medlemslotteri med dragning på 
årsmötet i slutet av januari. Det har ju nu blivit en tradition och årsmötet 
skulle nog bli lite ”rumphugget” utan en rejäl lotteridragning som 
avslutning. Vi kommer som vanligt att ha många fina vinster. Är det någon 
av våra medlemmar som vill skänka en vinst till lotteriet så är vi 
naturligtvis mer än tacksamma. Vi är också självfallet tacksamma för att ni 
köper lotter. Priset är som vanligt 50 kr och glöm för allt i världen inte att 
skriva ditt namn på inbetalningskortet.  Vårt plusgirokonto har nummer 
321579-6.
Förnämliga priser (Som vanligt)

Lennart



Kallelse till Falbygdens Fågelklubbs årsmöte 
fredagen den 28 januari 2011 klockan 19.00 i 

Friggeråkers bygdegård

Dagordning

1. Mötet öppnas
2. Dagordningens godkännande.
3. Val av ordförande för mötet.
4. Val av sekreterare för mötet.
5. Val av två justeringsmän för mötet.
6. Fråga huruvida mötet utlysts enligt stadgarna.
7a. Styrelsens verksamhetsberättelse för år 2010.
7b. Kassörens ekonomiska redogörelse för år 2010.
8. Revisionsberättelse för år 2010 års förvaltning.
9. Fråga angående den avgående styrelsens                                        

ansvarsfrihet för år 2010 års förvaltning. 
10. Val av styrelse för år 2011.

a    ordförande, för en tid av ett år.
b    sekreterare, för en tid av två år.
c    tre övriga ledamöter, för en tid av två år.

11. Val av styrelsesuppleanter, minst två och som     
          flest sju skall väljas för en tid av ett år. Antal
          enligt valberedningens förslag.
12. Val av två revisorer samt en ersättare.
13. Val av valberedning, tre personer varav en sammankallande.
14. Beslut om teckningsrätt.
15. Motioner.
16. Fastställande av årsavgift för år 2012.
17. Övriga frågor.
18. Mötet avslutas.
             

Val skall ske med slutna sedlar om någon medlem så yrkar.

                         



Räkna fåglarna på Fågelborden
Sedan några år ordnar Sveriges Ornitologiska förening en nationell räkning 
av fåglarna på våra fågelbord. Det är en trevlig sysselsättning i en i övrigt 
ganska händelsefattig tid. Vi hoppas att många av våra medlemmar vill 

vara med.

Så här går till. 

Räkningsperioden omfattar fyra dagar från gryningen fredagen den 28 
januari till skymningen måndagen den 31 januari 2011. Du kan räkna när  

som helst under den perioden. 
1. Räkna exempelvis under en timme och skriv upp och rapportera det 

högsta sammanlagda antalet individer av en art. Ser du 5 talgoxar, sedan 8 
och sedan 6 så är det 8 som ska rapporteras. 

Det som är viktigt är att du försöker använda samma metod varje år du 
deltar. 

2. Du som har tillgång till Internet kan rapportera på SOFnet t.o.m. 
måndagen den 7 februari 2011. Gå via länken på Falbygdens Fågelklubbs 

hemsida. Men det går fortfarande att skicka in pappersblanketten. 
3. Du som inte har tillgång till Internet skickar pappersblanketten till 

Sveriges Ornitologiska Förening, Stenhusa Gård, 380 62 Mörbylånga. Har 
du ingen blankett så går det lika bra att skicka ett vanligt brev eller ett 

vykort. Skriv då tydligt in art och antal enligt ovan. Du har tid t.o.m. 
måndagen den 14 februari 2011. Rapporter som skickas efter det 

kommer inte att räknas med. 
4. Är du osäker på vilken art du ser så hoppa över den i rapporteringen 

Om du har tillgång till Internet så ber vi dig rapportera den vägen. 
Det underlättar för SOF, gör bearbetningen av data mycket snabbare och 

säkrare och kostar oss mycket mindre. Internetrapporteringen kommer att 
vara öppen till och med måndagen den 9 februari. Du kan alltså 

rapportera in dina observationer i efterhand. 

Lokalt är det Anita Ljungström som administrerar, du når henne på telefon 
0515-80078. Hon har blanketter för den som behöver, blanketter 

kommeräven att finnas på årsmötet. Anita bistår även med råd och tips 
om så behövs



Program våren 2011

Januari

Torsdagen 6 januari (Trettondedagen jul)  Vinterfågelräkning
Punktinventering av de vanliga sträckorna utmed Slafsan, i Mönarp och i 
Grytens häradsallmänning. De som är intresserade kontaktar Sten 
Danielsson tel. 0515-728217 för tid och plats.

VIKTIG LÄSNING
När detta skrivs finns ingen mat utlagd på örnutfodringen. Det enkla 
skälet är att vi inte har någon mat att lägga ut. Vi vet inte heller om detta 
kommer att lösa sig under vinterns gång. Vi kommer emellertid att ha 
öppet hus i Trandansen som vanligt. Det är en etablerad aktivitet och det 
kan vara bra fågelskådning, man kan komma in i värmen och fika etc. Det 
är emellertid jätteviktigt för oss att tala om att det är inte säkert att det 
blir någon utfodring alls i vinter. Allt hänger på maten och om den har vi 
ingen garanti alls.

Vi planerar för öppet hus i Trandansen från gryning 
till skymning, som förr om åren. Med guider, 
fikaservering och så vidare! 

Deltagande och lokaler efter överenskommelse. 
Omfattningen beror på hur mycket isen har lagt sig. 
Samordnare är Sten Danielsson tel. 0515-728217

Samma gäller här som för den 8-9 januari.  Obs 
endast söndag

 
Samma gäller här som för den  8-9 januari.

Fredagen 28 januari.  Föreningens årsmöte. Se särskilt annons och 
kallelse på sidan 2. 

 Samma gäller som för den 8 – 9 januari.
                                    

Lördagen och 
söndagen 8-9 
januari. 
Örnräkningshelg 
vid Trandansen.

Lördagen och 
söndagen 8-9 
januari. 
Örnräkningshelg 
vid Trandansen.

Söndagen 16 januari. 
Den internationella 
räkningen av änder, 
svanar och gäss.

Söndagen 16 januari. 
Den internationella 
räkningen av änder, 
svanar och gäss.

Söndagen 16 januari  
Öppet hus i 
Trandansen.

Söndagen 16 januari  
Öppet hus i 
Trandansen.

Söndagen 23 januari  
Öppet hus i 
Trandansen.

Söndagen 23 januari  
Öppet hus i 
Trandansen.

Söndagen 30 januari  
Öppet hus i 
Trandansen.

Söndagen 30 januari  
Öppet hus i 
Trandansen.



Februari

Sista helgen, som vanligt avslutar vi med att ha 
öppet både lördag och söndag. I övrigt gäller samma 
som för de tidigare helgerna.

Vi gör en traditionell vinterresa till Skåne. Boende i 
Hörby och två rundsvängar. En Österlenrunda på 
lördagen och en Fyledalen - Vombs ängar på 

söndagen plus all bonus vi kan hitta.  Anmäl till Åke senast tre veckor 
innan på tfn 0515-726042. Ring även för mer info.

Kent-Ove Hwass från Skövde visar bilder och berättar 
från det fina fågelberget Runde i Norge.

Mars

Plats och föredragshållare är inte bestämd ännu 
men det kommer att bli en pålysning på vårt 
årsmöte. Dessutom finns alltid info på hemsidan. 

Ring Åke i övrigt. Han har tfn 0515-726042.

Vi åker till utloppet, där det brukar vara öppet 
vatten. Vi hoppas på andfåglar, tofsvipor, lärkor och 
någon havsörn. Kanske ser vi även någon varfågel. 

Åke leder. Tfn 0515-726042.

Vår gäst denna gång är välkände fotografen Olle 
Strandrot från Lidköping som har lovat att komma 
med ett riktigt fint program.

Vi är många som glatt oss åt Olles fina bilder tidigare och vi ser verkligen 
fram emot detta.

Vart det bär hän får avgöras på plats. Vi är ute till ca 
23.00, Lennart Friggeråker leder och det går bra att 
ringa om kläder och väder med mera. Lennart har 

tfn 0515-14934. 

 

Lördag och söndag 
5-6 februari. 
Örnräkningshelg vid 
Trandansen.

Lördag och söndag 
5-6 februari. 
Örnräkningshelg vid 
Trandansen.

Fredag till söndag 
den 11 – 13 februari - 
Skåneresa.

Fredag till söndag 
den 11 – 13 februari - 
Skåneresa.

Tisdagen  15 februari 
 Månadsmöte i 
klubblokalen kl 
19.00.

Tisdagen  15 februari 
 Månadsmöte i 
klubblokalen kl 
19.00.

Hornborga-
seminariet 2011 blir 
den 13 mars.

Hornborga-
seminariet 2011 blir 
den 13 mars.

Söndag 13 mars 
Utflykt till Utloppet 
kl. 9:00.

Söndag 13 mars 
Utflykt till Utloppet 
kl. 9:00.

Tisdag 15 mars 
Månadsmöte i 
klubblokalen kl. 
19:00.

Tisdag 15 mars 
Månadsmöte i 
klubblokalen kl. 
19:00.

Fredagen 18 mars 
Ugglelyssning 
klockan 18.00.

Fredagen 18 mars 
Ugglelyssning 
klockan 18.00.



Möt upp till ett spännande årsmöte med ett fint 
program. Tord Fransson från Ringmärkningscentralen 
är föredragshållare. Dessutom flera kortföredrag i 
spännande ämnen. Mer fakta i nästa medlemsblad.
 

Bästa platsen för orrspel i trakterna. Hannarna 
brukar visa upp sig i all sin prakt. Efteråt åker vi till 
Paradissjön, där kan man se forsärlor.

Lennart Friggeråker leder.  
Tfn 0515-14934. OBS sommartid.

April

Vi kommer även denna kväll att vara ute till 23.00. 
Vartåt det blir beror till stor del på hur det lyckades 
förra gången. Kläder efter väder gäller. 

Det går bra att ringa Åke Abrahamsson som leder det 
hela. Åke har tfn 0515-726042.

Tranans dag 2011. Två dagar blir det!
Mycket mer om detta i nästa nummer av vårt 
medlemsblad.

                
Viktigt läsning

Anmälan gäller numera endast till längre resor och inventeringar 
mm. Detta står då att läsa vid respektive programpunkt. Anmälan görs till 
den som står som är ansvarig. Anmäl er i god tid. Vi samlas alltid på 
Fredriksbergskyrkans parkering (övre delen av Wetterlinsgatan) om inte 
annat sägs under respektive programpunkt. 
Till resor med övernattning gäller bindande anmälan från ett visst 
datum. Detta står angivet vid respektive aktivitet. Givetvis finns 
giltiga förfall såsom sjukdom med mera. Om resa sker med privatbilar 
kan chauffören ta arton kronor per mil i reseersättning, som delas av dem 
som åker i bilen detta enligt beslut i styrelsen.

Västergötlands 
Ornitologiska 
Förening håller 
årsmöte i Vårgårda 
söndagen den 20 
mars. 

Västergötlands 
Ornitologiska 
Förening håller 
årsmöte i Vårgårda 
söndagen den 20 
mars. 

Söndag 27 mars 
Orrspel på Vretens 
skjutfält  och 
Paradissjön kl. 6.00.

Söndag 27 mars 
Orrspel på Vretens 
skjutfält  och 
Paradissjön kl. 6.00.

Fredagen den 1 april 
klockan 18.00 Vårens 
andra ugglelyssning.

Fredagen den 1 april 
klockan 18.00 Vårens 
andra ugglelyssning.

Lördag och söndag 
9-10 april.
Lördag och söndag 
9-10 april.



Mekelsmäss

Det har nu gått några veckor sedan Mekelsmässhelgen och det kan kanske 
vara på sin plats att göra en summering. Vi kan ju bara till en början 
konstatera att det blev mycket lyckat. Massor med besökare. Siffrorna för 
lördagen och söndagen hamnade någonstans mellan 1100 och 1200. Det 
är ungefär 4 gånger så många som förra året. Vad den stora 
tillströmningen av folk beror på är svårt att säga. Det tycks ju vara så att 
alla utställningsplatser hade många besökare. Vi har också för första 
gången namngett våra utställare i Mekelsmäss-katalogen. Vi exponerade 
oss bättre vid vägen och vädret var bra. Kanske var det dessa faktorer i 
samverkan som gav det goda resultatet. Det primära med vårt deltagande 
i Mekelsmäss är ju inte att tjäna pengar. För oss är ju det viktiga att få visa 
vilka fina konstnärer som finns i bland våra medlemmar, att få träffa folk, 
prata fågel, holkar m m. Det är ju dock ingen nackdel om det går med lite 
vinst och det har det gjort i år. Ett par tusen blir det över. Försäljningen av 
fika med sju sorters kakor, varm korv, holkar gick lysande. Så lysande att 
varmkorven tog slut på lördagsnatten. Vi sålde 9 av de större konstverken 
och lika många av de mindre silverarbetena. 

Det är också mer än vad vi gjort under de föregående åren. Allt detta gör 
att vi vågar tro att det kommer att bli deltagande i Mekelsmäss nästa år 
också. Det är ju det projekt inom föreningen som tillsammans med 
örnverksamheten och guidningarna sysselsätter flest av föreningens 
medlemmar. Naturligtvis är det inte genomförbart utan alla som hjälper 
till. Först och främst de deltagande konstnärerna. Utan deras förnämliga 
alster så bleve det naturligtvis inget Mekelsmäss. Men alla andras hjälp är 
också viktig. Bära skärmar, dra kablar, baka kakor, spika holk och prata 
med besökare. Allt har stor betydelse och vi vill därför framföra vårt stora 
tack till alla som hjälpt till och vi hoppas att vi får återkomma nästa år och 
be om er hjälp. Detta gäller naturligtvis också de deltagande 
konstnärerna. Det gäller nu för er att fixa fram nya grejor till nästa år. Vi 
litar på er. Kanske finns det fler artister inom våra led som ännu inte vågat 
delta. Gör slag i saken nästa år. 

Mekelsmässgruppen/Lennart 2010-11-09



Tornfalksprojektet 2010
Åke Abrahamsson

Antal holkar Antal häckningar Genomförda Ringmärkta ungar
Falköping 255 126 117 583
Lidköping 72 40 38 188
Skövde 105 20 20 107
Summa 432 186 175 878

Antal häckningar avser det totala antalet häckningar med kriteriet 
konstaterad häckning. Genomförda häckningar är det antalet häckningar 
där ungar har ringmärks.
Vintern 2009 – 2010 blev av ett sällan skådat slag. Termometern 
snuddade vid trettio minus på sina håll medan snön låg djup, så djup att 
det knappast var någon tjäle under snön. Inga tornfalkar lyckades 
övervintra på Falbygden, några försökte men de gav upp och förflyttade 
sig söderut. Några som mådde gott var gnagarna som levde ett intensivt 
familjeliv under snön där det ju faktiskt var nära nog plusgrader. 
Ankomsten blev sen; Helge och jag var riktigt oroliga över att det var så 
klent med falkar när de flesta skulle ha anlänt. Allt eftersom tiden gick 
fyllde det emellertid på i holkarna och vi kunde konstatera att det såg ut 
ungefär som vanligt. Gnagartillgången var som sagt extremt god och detta 
märktes inte minst på ugglorna. Vi har ringmärkt bortåt ett femtiotal 
kattuggleungar utan att leta men det verkliga måttet på gnagarnas status 
var hornugglorna. Fram på sommaren när ungarna gav sig tillkänna pep 
det faktiskt i det närmaste över allt. Jag har då inte varit med om något 
liknande i modern tid. Falkarna tog för sig och förökade sig med den äran 
vilket tydligt framgår av siffrorna ovan. Vi har aldrig, vad jag kan komma 
ihåg, varit uppe i 878 ungar inom hela projektet någon gång tidigare. Ett 
annat som tidigare aldrig hänt är det faktum att vi har haft sex kullar med 
sju ungar. Många år finns inte en enda att redovisa. Tillväxten var också 
mycket god och vi hade en kraftig koncentration av märkstora ungar redan 
ett stycke innan midsommar. Allt är dock inte guld. Vi hade endast sex 
häckningar runt Tibro och Karlsborg mot 17 förra året. Man undra vad 
detta beror på. Tillgången på föda var även där mycket god, åtminstone 
om man mäter på kattugglorna som har haft ett riktigt bra år. 



Kattugglor och tornfalkar jagar inte på samma sätt och inte riktigt på 
samma arter så här kan finnas en förklaring. En annan faktor som inte 
varade riktigt så länge som vi hade hoppats var att det var varmt och torrt 
från midsommar och nästan en månad framåt. Detta är väldigt bra för 
ungarna som får en god start i livet. Det är lätt för dem att söka föda och 
framförallt blir det gott om stora insekter som gräshoppor och sländor och 
inte minst deras larver som är en viktig födobas för de nyss flygga 
ungarna. Medelkullen blev 5,02 mätt över hela projektet vilket även det 
speglar vilket enastående år tornfalkarna haft. Förra året, 2009, är 
motsvarande siffra 4,3 och för 2008 är den 4,1. Antalet genomförda 
häckningar var dock betydligt större 2008, hela 199 stycken. Medelkullen 
varierar mellan de olika områdena; Skövdedelen redovisar en medelkull 
om 5,35, för Lidköpings del är motsvarande siffra 4,94 och för 
Falköpingsdelen slutligen 4,98. Födan bestämmer hur många ungar som 
kommer på vingarna. Till sist konstaterar vi att vi har ringmärkt 9739 
ungar från start inom projektet så här lång. Lever vi och har hälsan 
passerar vi 10 000 nästa år med råge.

Projektet består av Åke Abrahamsson, Helge Sundén, Peter Lindkvist, Jan 
Blom och Alf Lindblad.

Ytterligare en del i projektet har tillkommit i och med att Sivert Skoglund 
sätter upp holkar i den östra delen av Varaslätten – från Vinköl och 
västerut med omnejd.  2010 år fanns där tre häckningar med tillsammans 
18 ungar. Vi ser fram emot fortsättningen. 

                  

Bilden från A Village –The Kestrel  1990



Sedan sist……

Vintern har slagit till, normalt sett innebär det att vi har full verksamhet 
vid vår örnutfodring, men så icke i år, som ni kan läsa om på annan plats. 
Det känns tomt, för detta har pågått i obruten följd sedan tidigt åttiotal 
eller längre. Vi som varit med kommer ihåg de fantastiska grissläp vi hade 
på Tovarpsmossen i Mönarp. Jag själv kommer ihåg en makalös sugga som 
vi släpade ut på grön mosse. Vi hade en plattform om en och en halv 
meders höjd som grisarna skulle upp på. Även de som det rann ur….. Det 
kunde för övrigt vara svinkallt även då. Sten Danielsson hade med sig 
termometer vid något tillfälle och jag tror att jag minns att den visade – 
29 när vi kom tillbaka denna minnevärd afton. Men nu är det nästan slut. 
Reglerna  ändrades och det är svårt att få några grisar igenom regelverket. 
Vi har haft en väldig tur år efter år men i år har det inte uppstått några 
möjligheter på samma sätt som tidigare. Vi får se vart det tar vägen. 
Hösten har gått fort, efter en otroligt fin vadarsommar blev allt som 
vanligt med grågåsen som dominerande art. Vid Hornborgasjöns 
Fältstation blev det fina märksiffror tack vare att Christopher Magnusson 
var trägen med att få upp näten mellan regnområdena. En höksångare 
blev det även i år och fortfarande gäller frågan var de häckar. Det kan inte 
vara så förfärligt långt borta.  Om man skall utnämna höstens 
Hornborgafågel får den nog bli skräntärna eftersom man kunde se denna 
stora tärna under nästan en och en halv månads tid. Om man skall 
utnämna en dito Falbygsfågel för året blir det brun glada. Vem kunde tro 
detta. Det är svårt att säga hur många olika det handlade om men flera 
var det. Det kommer en sammanställning på hemsidan. Till sist lite 
vinterglädje ändå – vår pilgrimsfalkhona från förra vintern är tillbaka och 
kan ses så gott som dagligen på Odals silo//ÅKE

                                         Vårt Studieförbund är 

STUDIEFRÄMJANDET

I alla lägen  

Telefon 0515.19466



FÖRENINGSINFORMATION

Ordförande Åke Abrahamsson 0515-726042
         ake.p.abrahamsson@telia.com

Vice ordförande och kassör Lennart Friggeråker 0515-14934
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