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                 I alla lägen vårt studieförbund 
 
Vi hälsar följande nya medlemmar välkomna i föreningen.  
Kim Ritthagen Broddetorp  
Ia Gunnarson Falköping  
Mats Lagerqvist Floby  
Sune Falk Skara  
 



                    Gällande 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 
enklast möjliga -   fagelklubben.se 
 

                           
       Snygg keps med klubbens emblem kostar 50 kronor plus enkelt porto. 
         Hör av er till Lennart Friggeråker så ordnar han resten. 
 



                          Utflykter för daglediga 
  

Utflykterna för daglediga en gång i veckan fortsätter genom hela vintern. Ni som 
är intresserade av att titta på fåglar i skog och mark bör hänga med på detta. 
Såväl gamla som nya deltagare hälsas varmt välkomna.   
Det handlar om att vara ute några timmar varje onsdag förmiddag från tidigast 
sju till framåt middagen i bra fågelmarker. Under vår och sommar samlas vi 
klockan 07.00. Längre fram skall ni fråga någon av ansvariga vid vilken tid 
samling sker. Samling på Fredriksbergskyrkans parkering som vanligt. Ta 
kontakt med Anita eller Kenneth om det finns någon tveksamhet om vädret. 
 Anita Ljungström och Kenneth Mörk håller ihop det hela. Anita har 0705 – 87 
09 08 och Kenneth har 0702 - 57 81 23. OBS Ta med fika och kläder efter väder 
gäller.                           
                                   
                           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 än information från dig finns inte för oss att få reda på detta. 
Adress mm hittar du längst bak  
 
                         Mekelsmäss är den 24 – 26 september  
 

Det som skrevs i förra numret av Svarthaken gäller fortfarande. Vi vet ännu inte 
vad det kommer att gälla för regler i slutet av september.   
Vi vet dock att vi på något vis kommer att genomföra Mekelsmäss även i år. De 
som deltagit föregående år kommer att få en anmälningsblankett   
i detta utskick. Nya deltagare får höra av sig på nedanstående nummer eller 
mejl. Vi vill ha anmälan senast 20 juni.  
Blir det så att vi kan köra enligt gamla rutiner med fika och varmkorv så kommer 
vi också att behöva en del personal till detta.  
Vi hoppas på i vanlig ordning god anslutning.  
Tfn Lennart 0515 -101 11 eller 070-343 28 24 friggeraker@gmail.com 
                               
               
 
 
 



                   Fortfarande gäller.. 
 
Anmälan – om anmälan behövs ser Du det vid respektive aktivitet. Eftersom 
restriktionerna fortfarande är i kraft när detta skrivs gäller ingen samåkning tills 
vidare. Är du osäker är det bra att höra efter med den som ansvarar.  
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. Långresorna kommer att fungera endast 
om vi kan samåka. 

 
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.  
               
                 Här är programmet för 2021 
 
Tanken och idén med programmet nedan är att det skall komplettera det 
utflyktsprogram som onsdagsgruppen har, inte dubblera. Detta kan förstås 
diskuteras, men eftersom vi inte har några sådana synpunkter på detta i nuläget 
gör vi så. Synpunkter tas tacksamt emot fortlöpande. 

 
Orkidéparadiset Skogastorp - tisdagen den 22 juni 18.00.  
En av de utflykter som vi och Naturskyddsföreningen arrangerar tillsammans 
inom Västkuststiftelsens program. Samling vid Skogastorp. Torgny Jansson leder 
denna utflykt. Torgny har tfn 072 277 96 43. Anmälan till Torgny gäller. Max 15 
deltagare. 
 
Stipakullarna i Näs – Botanisk vandring torsdagen den 1 juli 18.00.  
En av de utflykter som vi och Naturskyddsföreningen tillsammans arrangerar 
inom Västkuststiftelsens program. Samling på parkeringen till Stipakullarna. Här 
blommar fjädergräset praktfullt under högsommaren. Ansvarig är Torgny 
Jansson tfn 072 277 96 43. Anmälan till Torgny gäller. Max 15 deltagare. 
 



Bölets ängar lördagen den 3 juli - 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 
naturreservat som endast har lockat ett fåtal deltagare vid tidigare resor. Nu 
hoppas vi på en kraftig förbättring. Anmälan till Åke två dagar innan. Ring 
070 660 24 53. Ta reda på hur det förhåller sig med samåkning. 
 
Grimmestorp i Velinga söder om Tidaholm. Spännande grusformationer och 
artrik miljö. Lördagen den 31 juli klockan 07.00 - 12.00. Grimmestorpskogen ett 
stycke söder om Tidaholm är med sina isälvsavlagringar i form av terrasser, 
dödisgropar och grusåsar speciell på många sätt. En hel del botanik så som 
Knärot och tallört är vanliga och även ryl finns, denna numera så rara växt!   
Ta med oömma kläder, rejäla skor och matsäck. Åke Abrahamsson leder och 
som Du skall tala om för att du vill hänga med. Ring Åke på tfn 070 660 24 53.  
 
Trandansen - tisdag den 3 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. Ingen anmälan. 
 
 
ROVFÅGELKURS I HÖST som startar i mitten av augusti. 
Mål för dagen bestäms senare. Minst fem uteträffar, dessutom minst en 
inneträff. Traditionell studiecirkel med bok. Sista anmälningsdag är den 9 
augusti till Åke Abrahamsson tfn 070 660 24 53. Begränsat antal. 
 
 
Månadsmöte i klubblokalen tisdagen den 17 augusti klockan 19.00. Det är mer 
än ett år sedan vi kunde mötas i vår klubblokal. Vi tror dock att det skall gå men 
säkra är vi inte. Om det fortfarande är restriktioner och tveksamheter måste vi 
för ovanlighetens skull be er att höra av er innan till Lennart tfn 070 343 28 24 
uti fall att vi får lov att vara ute även denna gång. Kan vi vara i klubblokalen har 
vi som vanligt ett bra program i beredskap. 
 
Grosshamn i Bohuslän - lördagen den 21 augusti klockan 05.00. Sotenkanalen, 
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. Anmälan till Åke tre dagar innan och Åke har tfn 070 660 24 53. 
Resan blir av om ledare finns och tillräckligt många anmäler sig. 



Alternativt: 
Vadarresa till Halland – lördagen den 21 augusti klockan 05,00. Välkänt 
koncept. Vi tittar på vadare mellan Getterön och Morups Tånge och förstås även 
allehanda andra fåglar i landskapet. Anmälan till Åke tredagar innan och Åke 
leder och Åke har tfn 070 660 24 53. Resan blir av om ledare finns och tillräckligt 
många anmäler sig. Båda alternativen förutsätter samåkning. 
 
Nötkråkevandring på Mösseberg- lördagen den 4 september 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 skogsfåglar. Det  
finns färska observationer av vad som uppenbarligen är järpe på berget så 
varför inte den här dagen?  Anita Ljungström leder och anmälan till Anita som 
har tfn 0705 87 09 08. 
  
Vandring till Almeö lördagen den 14 september klockan 07.00. Vi utgår från 
parkeringen från Broddetorp. 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. Anmälan till Åke Abrahamsson som leder och du når Åke på tfn 
070 660 24 53. 
 
Månadsmöte i klubblokalen tisdagen den 21. september klockan 19. Under 
tranfestivalen i våras presenterades ett antal digitala bildföredrag av hög klass 
som var mycket uppskattade, men vi vet att det var få av våra medlemmar som 
tog del av dem. Två av föredragen ligger nära oss både till innehåll och person 
och vi tycker att det kan vara värdefullt att våra medlemmar kan få ta del av 
dessa ”på vanligt vis”. Sålunda kommer Kent Ove Hvass till oss denna kväll med 
bildföredraget Hornborgasjön förr och nu. Missa inte detta! 
 
                       MEKELSMÄSS 
Fredag den 24 september till och med söndag den 26 september. 
Ännu en gång dags för vår stora Mekelsmässhappening i Friggeråkers 
bygdegård. Läs Lennarts information ovan. 
 
Traditionell Ölandsresa fredag 1 till och med söndag 3 oktober.  
Vi gör resan tillsammans med våra vänner i Skövde Fågelklubb. Avresa fredag 
EM klockan 16 och hemma söndag kväll senast 21. Konceptet är enkelt, start på 
södra udden, sedan spanar vi in vad som setts på ön och sedan åker vi på det. 



Anmälan gäller.  Senast tre veckor innan - den 13 september vill vi ha din 
anmälan som är bindande från denna tidpunkt.  
Se klubbens resepolicy. Ring Åke, tfn 070 – 660 24 53 och anmäl dig. Då får du 
också all information som kan behövas. Resan anordnas om tillräckligt många 
anmäler sig och om det finns ledare och att vi kan samåka. 
 
Månadsmöte i klubblokalen tisdagen den 19 oktober klockan 19.00. Den som 
besöker Friggeråkers Bygdegård under Mekelsmäss har inte kunnat undgå att se 
Johan Mårtenssons förnämliga bilder från när och fjärran. Johan kommer med 
ett bildföredrag till vårt oktobermöte. Ett måste för alla som tycker om 
högklassiga naturbilder.  
 
Sällsynt, sällsamt och allmänt vid Hornborgasjön. Torbjörn Skogedal visar 
detta förnämliga bildföredrag torsdagen den 21 oktober klockan 19.00 i 
Slötagården. Detta är numera tradition i våra föreningar; ett högklassigt 
bildfördrag i Slötagården när mörkret ute tätnar på allvar. Några av er har sett 
det förut men det tål att ses flera gånger. Vi ordnar med fika och skjuts från 
Fredrikbergskyrkans parkering klockan 18.30 för dem som vill och om 
pandemiläget tillåter. Denna aktivitet är ett samarrangemang med Falbygdens 
Naturskyddsförening. Ansvarig är Åke Abrahamsson, tfn 070 660 24 53.  
 
 Getterön och Morups Tånge - lördagen den 23 oktober klockan 05.30. Vi åker 
om vädret inte är för dåligt.  Och om samåkning är möjligt Den här tiden kan 
vara riktigt bra med alkekungar, snösparvar och berglärkor.  
Det finns plats för överraskningar.  Du måste anmäla dig senast två dagar innan. 
till Åke har tfn 070 660 24 53. Resan blir av om tillräckligt många anmäler sig 
och det finns ledare. 
 
Havsörnssafari vid Hornborgasjön - lördagen den 6 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. Kanske en 
flock snösparvar eller varför inte en kungsörn. 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 i klubblokalen tisdagen den 16 november klockan 19,00 
Ytterligare ett av de digitala bildföredrag av hög klass som visades under 
tranfestivalen. Denna gång är det ett bildföredrag som heter Fågelskådning från 
Abisko till Falsterbo.  



Det är Lotta Berg som är resenären. Ledsagade av vackra bilder får vi lära oss att 
Sverige inte endast är mångskiftande geografiskt utan att samma sak gäller i 
fågelvärlden. Eftersom vi vet att det var få av våra medlemmar som tog del av 
dem när de visades digitalt tror vi att det kan vara värdefullt att få ta del av dem 
”på vanligt vis”. Missa för allt världen inte detta! 
 
Luciafika i klubblokalen – måndagen 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 
 
  Sedan sist – en mager vår. 
 
Det enklaste är att berätta om vad som inte har setts. Att det är magert ser man även om 
man betraktar sammanställningen på Artportalen över vilka arter som setts i vår kommun 
2021. Den omfattar 201 fågelarter hittills, drygt 220 skall det bli till slut. Det blir nog svårt, i 
synnerhet om det blir en våt höst med få arktiska vadare. Totalt sett finns 750 arter 
rapporterade från vår kommun i år. Således många växter och insekter. Fortsätt med det!  
Botanikcirkeln som är i full gång i rapporterar regelmässigt från sina träffar på Artportalen. 
Fler borde göra på samma vis. Lite bökigare är det dock med växter och insekter än det är 
med fåglarna. Man måste göra en egen lokal för allt som inte är fåglar. Men det är ganska 
enkelt när man väl har gjort det en gång. Ingången till Artportalen från vår hemsida visar 
endast fåglar, och det kanske är en ganska bra ordning. Vi man se alla arter kan man ju gå 
via den vanliga vägen till artportalen. Den som rapporterar från Hornborgasjön har märkt 
att kartan ser lite annorlunda ut. Vi har således skapat polygoner (områden) i stället för 
många punkter vilket är bra. Lättare att hålla reda på, i synnerhet för den som 
sammanställer.  
Kattugglorna i år var en katastrof. Vi fick endast ihop två häckningar; en i Börstig och en i 
Fivlered. Ingen på Falbygden. Tornfalkarna ser dock bättre ut men vi kommer inte att klara 
av så mycket som tidigare. Det är en något åldrad skara entusiaster som hänger i. 
Skärfläckan i Sjötorpasjön runt första april vår roligt. Synd att vi bara var några få som såg 
den. Det var andra gången i sjön. Den första gången var den 1 maj 1960. I övrigt går det 
utför. När vi skriver detta ett par dagar in juni finns inte en enda flodsångare i 
Västergötland. För inte så många år sedan kunde vi lyssna in ett halvdussin enbart i vår 
kommun. För övrigt är det ont om gräshoppsångare också. Kornknarrar har varit magert 
länge. Skall man finna några måste man naturligtvis ut och lyssna på kvällar och nätter. Det 
är ju första regeln! Två mindre flugsnappare i sluttningen ovanför sjukhuset är definitivt ett 
glädjeämne. Det finns fler i våra fina skogar. Ut och lyssna! 
Nu ser vi fram emot normala förhållanden, det vill säga Coronafritt. Ändå märker vi att 
mycket har ändrats som det gör när tiden går. Den står inte still. Vi har inte använt vår 
lubblokal på ett och halvt år. Det som har fungerat för fullt under denna mörka tid är vår 
onsdagsgrupp som troget vandrar vidare vecka efter vecka. Bortåt ett tjugotal personer är 
med vecka efter vecka. Bland det bästa vi gjort i klubbens historia. //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 
Hemsida internet Mari Friberg admin@fagelklubben.se  
Adress Falbygdens Fågelklubb, c/o Lennart Friggeråker 
 Prästgården Friggeråker, 52196 Falköping 
 friggeraker@gmail.com 
Artportalen Magnus Hallgren, Tidaholm. Tar tills vidare över  
 detta viktiga arbete som lokal administratör. 
Klubblokal Wetterlinsgatan 23 A   Falköping 
Hemsida  www.fagelklubben.se 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
               
Svarthakedoppingar Foto Thomas Asp 
 

 



      
     Svarthakedoppingar – vår föreningssymbol Foto Thomas Asp 

Småvatteninventering – även i år. 

Inventeringen av fåglar i Falköpings kommuns småvatten fortsätter även i år. 
Sedan ett par veckor tillbaka har gäss, svanar, knipor och även sothönor kläckt 
sina ungar. Doppingarna kommer vi att få vänta på, en del ganska länge. Vår 
emblemfågel svarthakedoppingen är i år observerad på 15 lokaler i kommunen. 
Fler står kanske att finna och hur det blir med häckningsresultatet återstår att 
se. De lokaler där vi hittade svarthakar vid inventeringen på 80-talet som till 
exempel Kaffedammen, Agnestadsdammen, Ållebergsdammen med flera är nu 
tomma. De lokaler där de nu finns är mer eller mindre nytillkomna. Vi uppmanar 
alltså klubbens medlemmar att besöka kommunens småvatten, det finns mer än 
200 och rapportera alla iakttagelser av våtmarksfåglar. Glöm inte att ange 
Småvatteninventering i Falköpings kommun när du rapporterar på Artportalen. 
Är du inte ansluten till projektet ta kontakt med någon av nedanstående. Det 
gäller även om du har andra frågor. 

Lennart Sundh 070–9667959   Lennart Friggeråker 070–3432824 


