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Tofsmesen är kanske den ovanligaste skogsmesen och till 
skillnad från övriga mesar lämnar den sällan barrskogen. 

Tallskog är favoriten men den kan påträffas i all barrdominerad 
skog. Död ved som den kan gröpa ur sitt bo i är en 

nödvändighet.  Foto Thomas Asp 
 



                    

                  
              I Alla Lägen Vårt Studieförbund! 
 
                                      Ny adress? 
Det är ytterst angeläget att du meddelar oss din nya adress om du 
flyttar. Det är först och främst Lennart Friggeråker som behöver få 
denna information. Någon annan möjlighet finns inte för oss att få 
reda på detta. Adress mm hittar du längst bak. 

 
Vi hälsar följande nya medlemmar välkomna i vår förening. 
 
Lars Carlsson Pållunda Börstig  
Marianne Gustavsson Falköping  
Frank Lorentzon Floby  
Matilda Nyman Floby  
Eva-Lill Nilsson Vreten  
Kjell-Åke Paulsson Börstig  
Gunilla Willbo-Paulsson Börstig  
Stig-Ove Swenson Tibro  
Wilma Swenson Tibro  

 
Vinstlista för Falbygdens Fågelkubbs medlemslotteri 2020 
NR  Namn  Vinst   
197 Clarence Johansson  4 muggar 
175 Sonja Henriksson  Tavla Skata 
14 Jenny Danielsson  Tavla Gotlands orkidéer 
161 Roland Lindberg  Foto Albatross 
105 Christer Blank  Tavla Grågäss 
236 Kjell-Åke Paulsson  Foto Havsörn 
220 Ingrid Magnusson  Bok Fågelmöten jag minns 
178 Leif Karlsson  Kikare 
142 Birgitta Danielsson  Keramik höna 
233 Emma Wieland  Vantar 
193 Christer Larsson  Presentkort Granngården 



Fortsättning: 
122 Gunnar Nilsson  Glasvas 
215 Hans-Åke Mörk  3-bent pall 
48 Erling Nyman  Bok Bortom isbjörnens rike 
167 Ulla Carlsson  Presentkort Granngården 
41 Lars Cajman  Tavla Gärdsmyg 
95 Susanne Wieland  Glasvas 
34 Helge Sundén  Bok Eldögon 
90 Jenny Danielsson  Halsband Skalbagge 
230 Brita Larsson  Grytlappar 
149 Lennart Petersson  Bok Ottenby 
58 Roland Lindberg  Fågelmatare 
160 Ulla Holm   Vykort 
56 Helen Pettersson  Tavla Tulpan 
127 Eva Palmenäs  Bok Magnusson/Lindorm Liljefors 
54 Thomas Asp  Vykort 
104 Ing-Marie Bertilsson  Grytlappar 
66 Christer Larsson  Vykort 
166 Christer Blank  Vykort 
121 Bo Köhler   Glasblock Fjälluggla 
57 Kristian Kjellberg  Vykort 
24 Gunborg Samuelsson  Kasse 
38 Lisbeth Eriksson  Kasse 

 
                         Årsmötet 
 
Vårt årsmöte 2020 hölls i Friggeråkers bygdegård och var som vanligt 
en härlig tillställning, fler än 70 medlemmar hade mött upp. Våra 
årsmöten är alltid väl förberedda och det innebär att årsmöte, 
föredrag, måltid och medlemslotteri går i glädjens tecken. Årsmötets 
bildföredrag höll Torbjörn Skogedal – för andra året i rad - nu med ett 
nytt innehåll. Det handlade om arter och upplevelser som man kan se 
och få runt Hornborgasjön. Efter förra årets succé var det ganska 
enkelt att låta Torbjörn återkomma och vi blev inte besvikna. Ännu 
ett fantastiskt föredrag med högklassiga bilder. 
                                   
                                      Mekelsmäss 2020. 
 

Vi har knappt hunnit avsluta örnhelgerna vid Trandansen förrän vi  
måste börja fundera på de kommande stora projekten. Det kan ju   
tyckas vara långt till Mekelsmäss i månadsskiftet september-oktober   
och hela transäsongen,  



våren och sommaren ligger ju emellan men med tanke på 
manusinlämningen till mekelsmässmagasinet så måste vi ha god 
framförhållning. Alla ni som tidigare deltagit som utställare kommer 
som vanligt att få en anmälningsblankett.  
Alla ni övriga föreningens medlemmar som är intresserade av att 
hänga på, hör av er. Visst finns det fler bland våra 300 medlemmar 
som har något på gång. Vi vill gärna ha med "något nytt". Hör av er 
med era idéer. Lennart tfn 0515-10111    friggeraker@gmail.com  
 
 Våra holkpriser 
 
Småfågelholkar kostar 50 kronor 
Starholkar kostar 60 kronor 
Storholkar (Kattugglor och knipor) kostar 150 kronor 
Göktyta och sparvuggla kostar 150 kronor 
Margarinmatare kostar 30 kronor 
Övriga typer – fråga. 
Vänd er till Sten Danielsson, tfn 0515-728217 eller Helge 
Sundén, tfn 0515-80592 

 
                     Hemsidan! 
 
Denna är ett viktigt forum där det finns en hel del referat men också 
om sådant som är på gång. Vi försöker vara aktuella med notiser i ord 
och bild. Dessutom finns en direktlänk till Falköpings kommun i 
Artportalen, det är mycket värdefullt. Titta in på hemsidan ofta, där 
finns mycket matnyttigt. Adressen är enkel - fagelklubben.se  
                        
                       Utflykter för daglediga 

  
Utflykterna för daglediga en gång i veckan fortsätter hela året ut. Ni 
som är intresserade av att titta på fåglar i skog och mark bör hänga 
med på detta. Såväl gamla som nya deltagare hälsas alltid varmt 
välkomna.  Det handlar om att vara ute några timmar varje onsdag 
förmiddag från tidigast sju till framåt middagen i bra fågelmarker. Det 
hela bygger på att hitta fåglarna tillsammans – var och en efter sin 
förmåga. 



Tills vidare gäller samling 08.00 på Fredriksbergskyrkans parkering 
som vanligt. Ändring av tiden meddelas på hemsidan. Ta kontakt med 
Anita eller Kenneth om det finns någon tveksamhet om vädret. 
Några förkunskaper behövs egentligen inte. Anita Ljungström och 
Kenneth Mörk håller ihop det hela och de är ciceroner. Anita har tfn 
0515 - 80078, mobil 0705 – 87 09 08 och Kenneth har 0702 - 57 81 23. 
OBS Ta med fika och kläder efter väder gäller.                           
                                                
                    Om Onsdagsgruppen 
 
Onsdagsgruppen är för närvarande en av de allra mest frekventerade 
aktiviteterna i klubbens regi. Förklaringen ligger säkerligen i att 
aktiviteten är av karaktären ”lokala och vardagsnära 
naturupplevelser”, för den gruppen medlemmar som är daglediga och 
fritt disponerar sin tid. 
Det betyder att det egna intresset för fåglar, djur och natur kan 
tillgodoses genom att tillsammans med likasinnade besöka bra 
fågellokaler och natursköna platser i vår närhet (huvudsakligen inom 
Falköpings kommun). Den sociala samvaron spelar också en stor roll 
för många av deltagarna. Samåkning vid alla utflykter gör det enkelt 
för alla att delta. 50 utflykter/vandringar har genomförts under 2019. 
Det innebär att gruppen har träffats i stort sett varje onsdag under 
året. Antalet deltagare varierar från gång till gång, men har tenderat 
att öka något på senare tid. Under 2019 är genomsnittet 15 deltagare 
per tillfälle.  
Observationer av antalet fågelarter varierar självklart med årstid och 
handlar till största delen om de för området vanligast förekommande 
arterna, men ibland visar sig också en del mera svårfunna arter.  
Gruppens rapportering skall ändå ses som ett betydelsefullt sätt att 
följa trender och förändringar i faunan. Falbygden har så många 
vackra och fantastiska platser värda att besöka. Onsdagsgruppen gör 
detta. 
Platser som onsdagsgruppen besökt 2019 
Gamla banvallen mot Sköttning/Slutarp, Ore Backar, utloppet vid 
Hornborgasjön, gamla banvallen Åsarp - Hög , Hånger, Ryd i Vilske 
Kleva, Faledreven – Ruskela källa, Skåpelången, Vårkumla, 
Hässlebackarna i Floby, Hångers Udde, Torbjörntorp, Skara/Brunnsbo 
ängar, Ån Tidan i Baltak, Loffaroten i Falekvarna, Bolums lider, 
Ödegårdsstigen i Ekedalen, Ytterberg,  Tiarp/ Plantaberget, Putsen i 



Gryten, Otterstorpasjön i Folkabo, Grimmestorp Härja, 
Gullängen/Ruskela källa, Fåraberget, Vinninga och Trävattna 
Vandringarna vid utflykterna brukar bli ca 5 km. Det betyder att 
gruppen sammantaget under året tillryggalagt omkring 25 mil – inte 
illa. /Evert A 
 

 
Foto Evert Arnoldsson 
         
 
 



                      Fina uppdrag. 
 
Vi kommer att sätta upp holkar på Åsle Tå. Vi kan dessutom ha en 
display där på långfredagen i samband med andra aktiviteter. Jag 
hoppas att några kan vara ifrån mitt i transhowen och vara med ute 
på Tån. Vi kommer att ha vårt majmöte där också vilket vi ser fram 
emot. Vår förening finns inte sällan i gränslandet mellan natur och 
kultur så det känns helt i sin ordning. 
Vi har dessutom del i ett holkprojekt vid Vartofta skola. Det kommer 
att bli lite pyssel under våren på skoltid. Där har det egendomliga 
hänt att kommunen som äger skräpskogen har nekat barnen att sätta 
upp sina holkar. Outgrundliga äro den vises vägar men jag har aldrig 
hört talas om något liknande. Men markägaren bestämmer – så är 
det!   
          Här är programmet för 2020. 
Om anmälan behövs framgår detta vid respektive aktivitet, i övrigt  
har vi ingen anmälan. Vi samlas alltid på Fredriksbergskyrkans 
parkering (övre delen av Wetterlinsgatan) om inte annat sägs under 
respektive programpunkt. Ta alltid med fika och kläder efter väder 
gäller. Om resa sker med privatbilar kan chauffören ta ut 20 kronor 
per mil i reseersättning, som delas av dem som åker i bilen.  
 
Klubbens resepolicy – resor med övernattning. Denna innebär att 
resan blir av om tillräckligt många anmäler sig och att det finns ledare 
samt att övriga arrangemang kan ordnas. Preliminär anmälan senast 
tre veckor innan eller per angett datum. Efter detta datum är 
anmälan bindande vilket innebär att du får betala för din plats även 
om du inte följer med. Sjukdom är giltigt förfall. Senast per sista 
anmälningsdagen finns ett fast pris på resan att tillgå. Du kan fritt 
hoppa av fram till och med detta datum.  
 

Observera att mycket är ändrat jämfört med 
vinterprogrammet så använd detta nya. 
 
Västergötlands Ornitologiska Förenings årsmöte. Söndagen den 15 
mars i Vårgårda Fotoklubbs lokal i Vårgårda. Susanne Åkesson från 
zoologen i Lund är vår föredragshållare denna gång.  Detta är en riktig 
höjdpunkt, jag lovar. Åke, tfn 070 660 24 53, har alla upplysningar.  



Projekt under uppsegling. Småvatten i kommunen är en viktig sak för 
vår förening. Det vittnar inte minst vår symbolfågel svarthake-
doppingen om. Får vi upp intresset kommer vi att satsa på detta. Det 
finns massor att upptäcka. Mer på mötena i vår.  
 
Månadsmöte i klubblokalen - tisdagen den 17 mars klockan 19.00.  
Lotta Berg besökte Färöarna sistlidna sommar och hon kommer till 
vårt möte med ett bildföredrag om dessa öar ute i havet. Missa inte 
detta! Välkomna! 
                                   
Vårens första ugglelyssning - Fredagen den 20 mars klockan 18.00. 
Vårens ugglelyssningar följer exakt samma mönster som tidigare år. 
Vi är hemma cirka 22.30 och vi kommer att hålla oss nära stan.  
Tidpunkten är idealisk, solen går ner 18.31. Lennart Friggeråker leder. 
Om vädret verkar tveksamt skall du ringa Lennart för exakt besked 
om kvällen. Lennart har tfn 0515 10 111.  
 
Lördagen den 21 mars öppnar Trandansen sina portar för säsongen 
och därmed startar även vår guideverksamhet. Under helgerna i 
trantiden hjälper våra fågelvärdar tillsammans med vännerna i 
Skövde Fågelklubb besökarna vid Trandansen och Fågeludden 
tillrätta. Dessutom bistår vi med fågelvärdar på vardagarna då 
Birdlife Sverige svarar för värdskapet och även till barndagarna. 
 
Lördagen och söndagen den 28 – 29 mars - Tranans helg  
Med centrum vid Trandansen genomför vi Tranans helg ännu en gång, 
denna har men åren blivit en institution. Det nu välkända bruna tältet 
är på plats och till brädden fyllt av aktiviteter i form av utställare och 
föreningar. Dessutom exkursioner samt föredrag i den nya 
entrébyggnaden Doppingen på Fågeludden. Antalet aktiviteter under 
trantiden är enormt. Kika in på Naturum Hornborgasjöns hemsida, 
Klubbarnas hemsidor samt flyers av olika slag.  Arrangörer är vi, 
Studiefrämjandet, Skövde Fågelklubb, Naturum Hornborgasjön och 
Visit Hornborgasjön, turistorganisationerna är även med förstås. 
Nytt för i år – 
 
Stor Nyhet. Vi planerar även en konst och fotoutställning i Bjurums 
kyrka tillsammans med Skövde Fågelklubb. Vi skall försöka få till en 
happening av samma slag som ni känner igen från Mekelsmäss. 



 
Vårens andra ugglelyssning – Fredagen den 3 april klockan 19.00. 
Område väljs efter vad vi har för kunskaper. Räkna med att vi är ute 
till 24-tiden. Om vädret verkar tveksamt skall du ringa Åke 
Abrahamsson, tfn 070 660 24 53, som leder.  
 
Orrspelsmorgon i Jäla – Annandag påsk den 13 april klockan 06.00.  
De senaste åren har detta varit riktigt bra med fint orrspel på nära 
håll. Även härlig vårkänsla i skogen med många trastar och 
hackspettar. Lätt vandring. Åke leder – tfn 070 660 24 53. 
 
Vårfloran i Mössebergsparken - Tisdagen Den 14 april klockan 17,30. 
Kvällsvandring genom Mössebergsparken, som kanske redan nu står i 
vårskrud. Vårfloran med blommande blåsippor står i fokus. Kanske får 
vi även njuta av vårlök, vätteros, smånunneört, vitsippa och gulsippa. 
Trastar och rödhakar håller konsert. Ca 2 km vandring i lätt terräng. 
Samling på Kurortens parkering kl. 17.30. Ingen anmälan. 
Samarrangemang med Västergötlands Botaniska Förening och 
Falbygdens Naturskyddsförening. Ansvarig från vår förening är Åke 
Abrahamsson, tfn 070 660 24 53. 
 
Skogsvandring i Ryd – Söndagen den 19 april klockan 07.00. 
En ordentlig skogsvandring med trastar, rödhakar och fina 
korsnäbbar. Förra året hörde vi sparvuggla. Detta blir femte året med 
en vandring runt Ryd i Vilske-Kleva i bästa tid. Cirka fyra kilometer på 
skogsvägar. Åke Abrahamsson leder - tfn 070 660 24 53. 
 
Månadsmöte i klubblokalen - tisdagen den 21 april klockan 19.00. 
Denna gång blir det våra egna medlemmar som ordnar ett program. 
Thomas Asp har lovat ett litet bildsvep och jag själv – Åke – bidrar 
med en del, sedan får vi se. Välkomna! 
 
Getterön och Morups Tånge - söndagen den 26 april klockan 05.00. 
En tradition som håller. Resultatet kan vara lite blandat eller en 
fullträff. Vi vet vad det blev när vi åker hem – det precis så det är.  
Hemma i tidsläget 18 – 20. Det beror på vad som händer. Åke 
Abrahamsson leder och han har tfn 070 660 24 53. OBS Anmälan två 
dagar innan till Åke. 
 
 



  
                                    Botanikcirkel  
                                             ”Stort och vackert”  
Falbygdens Naturskyddsförening och Studiefrämjandet planerar en 
studiecirkel under maj - juni även i år. Torgny Jansson leder liksom 
förra året. Är du intresserad så kontakta Studiefrämjandet Södra 
Skaraborg tfn 0515-194 66  
 
Brushanekväll vid Trandansen - torsdagen den 7 maj klockan 18.00. 
Jodå, vi ser brushanar i stort sett varje år men i starkt varierande 
antal. Dessutom en hel del andra vadare såsom grönbenor och 
svartsnäppor. Allt beror på vilket flyttväder som råder. Du kan komma 
senare under kvällen om det passar dig bättre – vi finns på plats till 
framåt nio. Ta med eget fika i förekommande fall. Anita Ljungström 
leder det hela, Anita har tfn 070 587 09 08.  
 
Fågeltornkampen är den 9 maj och Fågelskådningens dag den 10 maj. 
Vi arrangerar inte några aktiviteter själva men Hornborgasjöns 
fältstation gör det i samarbete med Naturum Hornborgasjön så 
välkomna ut till Fågeludden. Fågeltornskampen handlar om 
Fågeludden och är mellan 06.00 och 13.00. Åke ansvarar. 
 
Sjön Dettern - lördagen den 9 maj klockan 05.00. Längst i väster 
ligger en fin fågelsjö som egentligen är en vik av Vänern. Pungmes, 
skäggmes, vassångare och rördrom och andra vasshavens invånare 
kan det handla om. En liten anmälan ett par dagar innan skadar inte. 
Erik Tornberger leder tfn 070 961 93 65.  
 
Dubbelbeckasiner på Hornborgamaden - tisdagen den 12 maj 
klockan 21.00. Ibland lyckas vi bra med dubbelbeckasinerna och 
ibland går det inte alls. Det kan således vara totalt tyst. Det är ändå 
härligt att höra enkelbeckasinerna och rödbenorna spela och är det 
ett riktigt bra år jagar en jorduggla över maderna. Samling på 
Fredriksbergskyrkans parkering klockan 21.00, parkeringsplatsen till 
Hornborgamaden klockan 21.30. Lennart Friggeråker leder, Lennart 
har tfn 0515-10111.  
 
 
 



Kvismaren i Nerike - lördagen den 16 maj klockan 05.00. Det är värt 
att åka med bara för ortolansparvarna som i stort sett är borta ur 
landet numera. Vi har varit där några gånger vid det här laget och det 
har alltid varit riktigt bra med fåglar. Spännande område. Vill du åka 
med vill vi veta det två dagar innan. Ring Åke på tfn 070  660 24 53 så 
får du veta mer.  
 
Månadsmöte på Åsle Tå den 19 maj klockan 19.00.  
Vi har varit på Bergstugan några gånger men nu flyttar vi majmötet till 
en av de många pärlor vi har här på Falbygden.  
När det begav sig var tåarna ingen pärla utan här bodde de som inte 
hade någon plats ute i samhället. Tåar fanns i varje socken. Läs gärna 
Jönns dikt ”Sammel på thån” som finns i samlingen Ätter Jönn.  
Det är dessutom fråga om västgötska av yppersta märke. Du kan 
komma till Fredriksbergskyrkans parkering klockan 18.30 eller direkt 
till tån. Fika och guidning ingår. Ring Lennart om info behövs tfn 
070 343 28 24  
 
Gökotta vid Plantaberget - torsdagen den 21 maj klockan 08.00. 
En av de utflykter som vi och Naturskyddsföreningen tillsammans 
arrangerar inom Västkuststiftelsens program. Samåkning från 
Fredriksbergskyrkans parkering klockan 07.15 Lätt vandring på 
pilgrimsleden. Mycket vacker natur med högstammig skog och 
spännande bergsbranter. Läge för mindre flugsnappare?  Ansvarig är 
Torgny Jansson tfn 072 277 96 43. 
  
Tre dagar till Öland 21 – 24 maj. Det innebär att resan blir av om 
tillräckligt många anmäler sig och att det finns ledare och att 
behövliga arrangemang kan ordnas. Klubbens resepolicy som finns på 
annan plats i bladet gäller. Anmälan senast den 27 april. Information 
kan du få av Åke tfn 070 660 24 53 
 
Nattsångare vid Hulesjön - fredagen den 29 maj klockan 21.00. 
Samling i korsvägen Gamla Göteborgsvägen och Mossvägen. Vi är ute 
ett par timmar och vi går på vägarna i området.  Rosenfinkar och 
näktergalar och alla kvällens röster. Åke Abrahamsson leder och Åke 
har tfn 070 660 24 53 
 
 



Sägnernas berg - Ålleberg lördagen den 30 maj 08.00.  
En av de utflykter som vi och Naturskyddsföreningen tillsammans 
arrangerar inom Västkuststiftelsens program. Från 
Fredriksbergskyrkans parkering klockan 07.45. Förnämlig flora och ett 
rikt fågelliv, inte minst i osthangets ädellövskog. En relativt krävande 
vandring upp och ner för berget. Ansvarig är Åke Abrahamsson tfn 
070 660 24 53. 
 
Ruskela källa – Lördagen den 6 juni klockan 07.00.  En rejäl vandring 
upp mot Brunnhemsberget i lyxigt skön miljö blir det denna gång. 
Samling Klockan 07.00 eller vid parkeringen till Stiftreservatet i 
Broddetorp (utmed Banevägen) klockan 07.30. Anita Ljungström leder 
och Anita har tfn 0705 87 09 08.  
 
Nattskärrorna på Skövde skjutfält - fredagen den 12 juni klockan 
22.00. Ytterligare en tung tradition som Gerd och Helge Sundén leder. 
Vi har missat någon gång på grund av regn och kyla men för det 
mesta är det succé. Skärrorna kommer ju redan i maj så valt datum är 
helt rätt. Räkna med att vara ute till efter midnatt. Gerd och Helge har 
tfn 0515 - 80592. Ta med myggmedel av alla slag och luftvärnskanon, 
det behövs!  
 
Månadsmöte den 16 juni vid Utloppet klockan 19,00. Gemensam 
avresa från Fredriksbergskyrkans parkering klockan 18.30.  
Vi kommer att ordna med korvgrillning men dryck och fika får du ta 
med själv. Avslutning blir en vandring längs med Vallen i 
försommarkvällen. Ansvarig Åke 070 660 24 53. 
 
Vi planerar klubbresor med övernattning även kommande 
höst, dessa kommer att presenteras i sin helhet i nästa 
nummer av Svarthaken som utkommer i månadsskiftet juni – 
juli. Här finns Falsterbo i september men även en klassisk 
Ölandsresa i oktober. Dessutom ett nytt grepp som innebär 
en resa till Hallandskusten med en övernattning. Se 
dessutom vår resepolicy. 
 
 
 



Orkidéparadiset Skogastorp - tisdagen den 23 juni 18.00.  
En av de utflykter som vi och Naturskyddsföreningen arrangerar 
tillsammans inom Västkuststiftelsens program. Samåkning från 
Fredriksbergskyrkans parkering klockan 17.30. Jan Lindholm leder 
denna utflykt. Jan har tfn 0515 371 31. 
 
Bölets ängar lördagen den 27 juni - avresa klockan 07.00. Botanik 
och allmän natur. Ett klassiskt naturområde i Västergötland. Ett par 
mil norr om Karlsborg. Hemresa över Forsvik och Göta Kanalbron. 
Ett av Västergötlands finaste naturområden som endast har lockat ett 
fåtal tidigare. Nu hoppas vi på en kraftig förbättring. Åke leder och 
som gärna vill veta ett par dagar innan om du vill åka med. Ring 
070 660 24 53. 
 
Stipakullarna i Näs – botanisk vandring torsdagen den 2 juli 18.00.  
En av de utflykter som vi och Naturskyddsföreningen tillsammans 
arrangerar inom Västkuststiftelsens program. Från 
Fredriksbergskyrkans parkering klockan 17.15. Här blommar 
fjädergräset praktfullt under högsommaren. Enkel botanisk vandring. 
”Stort och vackert” Ansvarig är Åke Abrahamsson, 0706 60 24 53. 
 
Trandansen - torsdag den 6 augusti klockan 18.00.Säsongsuppstart. 
Såsom varje år! Vi bjuder på korv med bröd men fika och dryck får du 
bestå med själv. Åke ansvarar tfn 070 660 24 53. 
  
Grosshamn i Bohuslän - söndagen den 16 augusti klockan 05.00. 
Sotekanalen, Sotehuvud, Tjurpannan, Ramsvik och Haby bukt är namn 
som förknippas med denna plats i mellersta Bohuslän. Sagolikt 
vackert landskap och bra fågelskådning, i synnerhet om det blåser bra 
från väster kan det vara bra havsfågelläge. Åke leder och Åke har tfn 
070 660 24 53. 
 
Månadsmöte den 18 augusti klockan 19,00. Programmet 
presenteras i sommarnumret av Svarthaken. 
 
Stångaberget på Mösseberg- lördagen den 22 augusti klockan 08.00. 
Hittills har vi haft ett lysande resultat med flera nötsamlande 
nötkråkor utmed vår vandring och dessutom med förhoppning om en 
del andra barrskogsfåglar.  



På senvintern i år stöttes med säkerhet en järpe upp på berget så 
varför inte?  Anita Ljungström leder och Anita har tfn 0705 87 09 08. 
 
Hornborgadagen 2019 söndagen den 6 september klockan 11.00 – 
17.00. Vi brukar av tradition hjälpa till med fågelvärdar mm på denna 
dag och det gör vi även i år. Ingalill och Anita kommer att skaffa ihop 
personal på vanligt vis. 
 
Vandring till Almeö - söndagen den 20 september klockan 07.00.  
Det kan bli riktigt bra med blå kärrhök, många simfåglar och i övrigt 
precis vad som helst. Vi får se! En klassiker som vi gjort under många 
år. Åke Abrahamsson leder och du når Åke på tfn 070 – 660 24 53. 
 

                       MEKELSMÄSS 
Fredag den 25 september till och med söndag den 27 
september. Ännu en gång dags för vår stora 
Mekelsmässhappening i Friggeråkers bygdegård. All info 
finns i sommarnumret av Svarthaken. 
 
Månadsmöte den 20 oktober. Programmet presenteras i nästa 
nummer av Svarthaken. 
  

 GRODDJUR och KRÄLDJUR Bildvisning i Slötagården vid Slöta kyrka. 
Torsdagen den 22 oktober klockan 19.00. 
Ulf Gotthardsson, Jönköping, fågelskådare, fotograf och ormfantast  
visar bilder och berättar om dessa djur som vi tycker lite olika om.  
Vi ordnar med fika och skjuts från Fredrikbergskyrkans parkering 
klockan 18.30 för dem som vill. Denna aktivitet är ett 
samarrangemang med Falbygdens Naturskyddsförening. Ansvarig är 
Enar Höglund, tfn 0706 55 18 05.  
 
Getterön och Morups Tånge - lördagen den 24 oktober klockan 
05.30. Vi har faktiskt träffat på det mesta i fågelväg under dessa resor 
som har återkommit år efter år. Vädret kan vara kärvt så därför finns 
det en spärr som säger att vi inte åker om vädret är så eländigt att det 
inte går att vara ute på ett bra sätt.  Åke leder och vill ha anmälan 
fram till två dagar innan. Åke har tfn 070 660 24 53. 
 
 



Havsörnssafari vid Hornborgasjön- lördagen den 7 november 
klockan 09.00. Vi åker till lämpliga platser runt Hornborgasjön för att 
hitta så många havsörnar vi kan. Dessutom hopps vi på en del annat 
trevligt så här i senhösten. Räkna med att vi är hemma senast 13.00. 
Extra kläder skadar inte för det kan bli lite kylslaget. Åke leder och 
Åke nås på tfn 070 660 24 53.  

Månadsmöte den 17 november. Programmet presenteras i 
sommarupplagan av Svarthaken. 

Luciafika i klubblokalen – söndagen den 13 december klockan 19.00. 
Vi ordnar ett trevligt lussefika kanske med någon överraskning 
dessutom. Susanne och Anita ansvarar, ring Anita tfn 070 587 09 08 
 
Se´n sist 
 
Så småningom ebbade tallbitarna ut och våren inträdde redan i januari. Väl 
framme i mars är den redan gammal.  Det är lite tråkigt, begrepp som 
dagsmeja, smältvatten och en skön doft om kvällen när det fryser på nytt är 
avlägsna.  Fåglarna kommer anonymt, lärkorna sjunger och viporna utför sin 
luftakrobatik utan föregående annonsering.  
Våren är även stor ansamling av gäss och svanar som väntar på det skall bli 
öppet vatten norrut. Så verkar det inte att bli nu, allt drar snabbt förbi. 
Tranorna får vara ensamma om kornet i år, om det går att köra ut något? 
Vattenståndet är så högt i sjön att större delen av tranområdet vid Vadboden är 
så vattensjukt att det inte går att köra med tunga kornspridare ännu. Det får bli 
spridning på Vadbodskullen och på backen vid kyrkan. 
Det var programmerat så att det skulle bli en ugglevår. Jag vet dock inte hur det 
är med det. Vi har letat sparvugglor med ganska blandat resultat. Ibland vill jag 
tänka att vi är ute för dåligt i skogarna. Det kan vara en inne i Vråhålan men 
man kan inte vara säker på att inte är inbillning när det är på så himla långt håll. 
Vi har i alla fall en i Gryten och en i Ryd och kanske en nära Kungsmärket.  Det 
är gott om tid ännu.  Så ut och lyssna. En hökuggla upptäckt av en motionär på 
ett tråkigt hygge uppe på Mösseberg har glatt oss de senaste dagarna. 
Och så korsnäbbarna. Ett knepigt släkte som nog inte är färdigutrett. Jonas 
Grahn, bördig från Falköping, har jobbat mycket med dessa spännande fåglar 
och deras läten och det är inte så enkelt som man kan tro. Nu är de så många 
att det finns stora möjligheter att faktiskt konstatera att alla inte låter likadant. 
De lättaste är att lägga märke till är de som låter ett mycket hårt ”kipp” och åt 
andra hållet med ett tydligt L - ”klipp”. Där är betydligt fler varianter men man 
behöver spela in dem, det gör Jonas. I övrigt är de pratiga fåglar både under 
födosök och på häckplats. Två bolägen har jag hittat, ett vid Bergsjön och ett vid 
Västerberget där vägen mot Plumsåsen går in. //Åke 
 



FÖRENINGSINFORMATION 

Ordförande Åke Abrahamsson 070 - 660 24 53 
 ake.p.abrahamsson@telia.com 
Vice Ordförande Thomas Asp 072 - 230 61 45 
Kassör Lennart Friggeråker  070 - 343 28 24 
Sekreterare  Susanne Wieland 070 - 681 43 12 
Övriga Anita Ljungström  070 - 587 09 08 
 Jan Johansson 070 - 321 32 24 
 Kenneth Mörk 070 - 257 81 23 
 Håkan Fridner 070 - 791 35 12 
 Rolf Andersson  076 - 101 17 20 
 Evert Arnoldsson  070 - 867 08 55 
 Erik Tornberger  070 - 961 93 65 
Medlemsavgift Familjemedlemskap  150 kr 
 Enskild medlem  100 kr 
 Ungdom under 16 år    50 kr 
 Plusgiro  32 15 79 - 5 
Medlemsblad Hans-Åke Abrahamsson 
  hanske.abrahamsson@gmail.com 
Hemsida internet Mari Friberg admin@fagelklubben.se
  
Artportalenadministratör 
Rapportmottagare Albin Thorsson albin@torsson.se 
Adress Falbygdens Fågelklubb, c/o Lennart Friggeråker 
 Prästgården Friggeråker, 52196 Falköping 
 friggeraker@gmail.com 
Klubblokal Wetterlinsgatan 23 A   Falköping 
Hemsida  www.fagelklubben.se 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 


