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Årsmötet 2021 flyttas. I den rådande pandemin kan vi inte ha något 

årsmöte i slutet på januari som vi brukar. 
Styrelsen har sålunda beslutat att det kan flyttas, dock som längst 

till senare under våren. Ett nytt medlemsblad utkommer i februari - 
mars och det kommer att innehålla stadgeenlig kallelse. Vi är 

således inte främmande för att det kan hållas ute!  
 

          Dags att betala medlemsavgiften för nästa år 
 
           Familjemedlem betalar          150 Kronor 
           Enskild medlem betalar         100 kronor 
           Ungdom under 16 år betalar 50kronor 
 
           Klubbens plusgiro är 321579 - 5 

 
 

                                        
                                  I alla lägen vårt studieförbund! 
 
                                Till minne 
I början av november gick vår medlem Ulrich Tourbier ur 
tiden. Vi minns Ulrich som fixaren som byggde 
fågelholkar och fågelmatare och som ordnade med grejer 
av alla de slag som behövdes. Ulrich var även entusiasten 
som jobbade med vår örnutfodring och som deltog i 
tranräkningarna under många år. Listan kan göras lång. 
Vi bevarar Ulrich i ett ljust minne. 



                               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. 
                 
                     Inga örnhelger 
 
Vi planerar att hålla liv i örnutfodringen vid Trandansen med det 
förbehållet att vi lägger ut det vi får utan att spara. Därför kan 
tillgången bli ojämn. Detta har inte så stor betydelse eftersom vi ändå 
hade behövt utfodra med uppehåll för att hålla tillbaka korparna en 
smula. På grund av pandemin blir det inga örnhelger vilket vi beklagar 
men det är inte möjligt med rådande restriktioner. Vi räknar med att 
vår ordinarie programverksamhet startar från den första mars, det 
kommer att framgå av det programblad som finns ute då. Således 
inget månadsmöte i februari!  Dock kommer vi att genomföra 
vinterfågelräkningarna i början av januari och simfågelräkningen i 
mitten av månaden. Sten Danielsson brukar ordna med dessa. Ring 
Sten, tfn 0515-728217, om du vill vara med. 
 
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 



               
              Utfodringarna på bygden! 

 
Alla våra ”offentliga” utfodringar är igång efter hand. Således vid 
Hulesjön - gå åt vänster vid tornet. Fyll på om det fattas mat, foder 
finns i tunnan! Erik Tornberger sköter tills vidare denna utfodring. 
Utfodringen vid Sjötorpasjön sköter Sten Danielsson. Det är en ny 
utfodring vid Bergsjön. Utmed sjöns nordsida finns en mötesplats. I 
skogen mellan denna och sjön finns den. Denna har Åke Abrahamsson 
hand om.  
Dessutom finns det en vid Bergstugan som Enar Höglund sköter. 
Vidare håller Helge Sundén igång en utfodring i Ryd i Vilske Kleva, 
således grusvägen in genom skogen från Ryds by tills skogen öppnar 
sig vid den gamla sågen. Hornborgasjöns fältstation har en utfodring 
vid Kärragården, Fågeludden, som man bekvämt kan titta på från 
bilfönstret. Ta in den lilla vägen till höger om gården och buskaget. Så 
har vi fin utfodring utmed vägen från Bredablick till Motionscentralen. 
Helt nära vägen. Man kan sitta i bilen! Det finns att välja på!          
                       
                   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 vintersäsongen samlas vi klockan 09.00. 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.                           
                                    
                                 Parkeringen vid Hulesjön 

Efter stora problem med att folk använder parkeringen som soptipp 
har vi fått stänga den tillfälligt. Efter vad som är känt kommer det 
att sättas upp en låst bom med ett kombinationslås. //Åke 



                 
Vid Rinnande Vatten  

Flitige Torbjörn Skogedal har tillsammans med Sten Bergström och 
Mats Andreasson skrivit texten och Torbjörn står även för merparten 
av bilderna. Utgiven på Votum förlag 2020. Stort format, 270 x 240 
mm. Den innehåller 256 sidor och är mycket rikt illustrerad med 
högklassiga fotografier. Pris 269 kronor på Ad Libris. 

Det skall sägas med en gång; detta är en mycket vacker och 
innehållsrik bok som varar länge. Den beskriver från Tornedalen till 
skånska åar – det svenska rinnande vattnets betydelse för natur, 
kultur, historia, samhällsutveckling och människor. Utifrån sitt 
yrkeskunnande och många och långa resor genom landet ger de tre 
upphovsmännen i text och bild sin syn på det flödande vattnets 
mångfald. Boken är indelad i tretton kapitel som vart och ett 
avhandlar var sin del av detta stora och mångformiga ämne. De 
inledande kapitlen ägnas åt det rinnande vattnet ur ett övergripande 
perspektiv medan de följande avhandlar stora geografiska områden 
och dess vattenförhållanden. Vattenvägarna är också en viktig biotop 
för växter och djur och inte minst fåglar. Dessa har sin givna plats i 
boken genom Torbjörn Skogedals fantastiska naturbilder, i dessa 
delar har Torbjörn även skrivit texten. Det bör även sägas att 
eftersom Torbjörn är bosatt och verkar mitt i kärnan av 
Västergötland, märks detta faktum också på bildvalet vilket förstås 
gläder den särskilt som läser boken med västgötaögon. 

 



 
                     Projekten 
Vi har drivit flera projekt under vår och sommar, en redovisning 
gjordes på oktobermötet och skulle ha fortsatt på novembermötet 
om det inte hade blivit något pandemistopp på våra möten. 

Sammanfattat har vi inventerat Väsmestorps stenmurslandskap och 
bäckravin åt kommunens miljöförvaltning. Många var engagerade och 
resultatet blev 65 arter. Spännande upptäckter; till exempel tre 
mindre hackspettrevir inom detta lilla område. 

Tornfalkarna har rullat på som vanligt. Åke, Helge och Enar har haft 
koll på runt 150 holkar och ringmärkt 400 ungar. Detta innebär dagligt 
arbete under en och en halv månads tid och bortåt 400 mil på 
vägmätaren. Hela projektet Tornfalk Skaraborg gav 850 ringmärkta 
ungar, det mesta på flera år. 

 

Ölands Orkidéer 
Emma Tinnert har illustrerat 
denna mycket vackra bok 
om Ölands orkidéer. Varje 
art är dessutom illustrerad 
med ett foto av Henrik 
Karlsson som även har skrivit 
texten. I Sverige finns 51 
olika arter och påfallande 
många av dessa finns på 
Öland. Boken innehåller 120 
sidor och är tryckt på 
högklassigt papper. Vi har 
några ex i klubben för 
omgående leverans till priset 
av 250 kronor. Den som 
besökte Fågeludden och 
Doppingen under 
eftersommaren kunde se 
Emmas bilder utställda. 



Backsvalorna. Birdlife har en backsvaleinventering som rullar över två 
år. Det innebär att vi har haft bra koll på vad vi har i vår kommun. 
Nästa år fortsätter vi. Flera av våra medlemmar har hjälpt till med 
simfågelräkningarna och tranräkningarna i Hornborgasjön som 
fältstationen ansvarar för.  

Och det bästa till sist. Småvatteninventeringen som Lennart Sund har 
ansvarat för. Faktiskt en verklig succé. Detta är ett kraftfullt bidrag till 
kunskapen om Falbygdens fågelfauna samtidigt som det är enkelt och 
inte särskilt bundet i tid och att många kan delta. Det fortsätter nästa 
år. 
 

 
Onsdagsgruppen i Gryten. Foto Evert Arnoldsson 

Utflykter för daglediga - Onsdagsgruppen 

Våra vandringar har pågått hela hösten med många deltagare. De är 
verkligen flitiga trots coronapandemin. Vi åker i egna bilar så det 
gäller att hitta vandringar där det finns parkeringsplatser. Hittills i år 
har vi varit ute 47 gånger. Det är inte dåligt, det betyder att ingen 
utflykt har blivit inställd. Några nya platser har vi besökt; 
Stenmurslandskapet i Sörby, Håkantorp, Utvängstorp och ån Tidan 
med tre strömstarar. Trävattna med mindre hackspett riktigt nära. 
Sture hade röjt en slinga utmed ån Lidan. Dessutom alla gamla 
platser, Ryd Gryten, Almeö, Ruskela källa och Floby – rundan genom 
Arboretum. Listan kan göras lång. //Anita 



 
Bild från utställningen i Friggeråkers Bygdegård. Foto Åke 

Rapport från Mekelmäss 2020 
Fågelklubbens plan att delta i konstrundan under Mekelsmäss 2020 
kunde infrias trots rådande pandemiläge. Ett Coronasäkert 
arrangemang ställde emellertid andra krav på genomförandet jämfört 
med tidigare år. Det gällde framförallt att åstadkomma en reglerad 
visning av utställarnas alster, kombinerat med en reglerad 
genomströmning och besöksflöde i utställningslokalerna, allt för att 
undvika trängsel och minimera risk för smittspridning. 

Friggeråkers bygdegård visade sig i detta avseende väl lämpad för att 
skapa just dessa förutsättningar, och skärmplaceringar, besöksflöde 
med mera, fungerade överlag bättre än under föregående år. 

 



Allmän information med bäring på Coronavirus/smittrisker, tillgång 
till handsprit etcetera, minimering av antalet ”arbetande” 
funktionärer samt slopad kaffeservering, är exempel på andra 
åtgärder i syfte att Coronasäkra. 

Holkförsäljning i anslutning till utställningen kunde dock genomföras 
på samma sätt som tidigare. 

Antalet besökare bedöms ha uppgått till drygt hälften jämfört med 
tidigare år. I den lista som fanns med i förra numret av Svarthaken 
fick göras ett par justeringar. Tre deltager valde att avstå; Jan 
Bertilsson, Per Ringeby och Merit Vågebris. Två nya anmälde sitt 
intresse för att vara med och det var naturligtvis välkommet. Det var 
Linda Wieland med smycketillverkning och Emma Tinnert med 
orkidéakvareller och en nyutgiven bok om Ölands orkidéer. 

Trots rådande omständigheter var försäljningen ganska god. 
Konstnärernas alster sålde hyggligt och holkarna tog i stort sett slut. 
Frånvaron av fika och varmkorv påverkade naturligtvis det 
ekonomiska resultatet. Efter avdrag för lokalhyra, deltagaravgift samt 
inköp av en del utrustning kunde drygt 3500 tillföras klubbkassan. Det 
får väl anses tillfredställande ett år som detta. Förhoppningsvis kan vi 
nästa år komma tillbaka till lite mer normala rutiner. Vi kommer dock 
att ta med oss en del erfarenheter från detta år, tillexempel 
skärmarnas placering.  Evert Arnoldsson och Lennart Friggeråker 
skrev.  

                         Höstkrönika 
Halsmärkta grågäss.  

Ingalill och jag läste av ett antal av de halsmärkta grågäss som rastade 
vid Vadboden under sommaren och hösten, bland annat en som hette 
RÖD Z 32. Denna var märkt i södra Tjeckien 2016 och det bevisar 
ännu en gång hur de icke häckande grågässen söker upp 
ruggningsplatser ganska långt från den plats där de är födda. 
Ruggningsplatserna skall förena god tillgång på mat och skydd, det vill 
säga vatten. Antalet ruggande grågäss vid Hornborgasjön har minskat 
under senare år från 28 000 till ungefär 16 000. Det är många även 
det. Att läsa av halsringmärkta grågäss är viktigt eftersom det ökar vår 
kunskap om hur de förflyttar sig. 

 

 



 

Stäpphökar 

De blir fler. Albin Torsson hittade en två eller treårig hane i Mönarp i 
september och dagen efter såg Ingalill och jag förmodligen samma 
individ vid Redberga. Vid Hornborgasjön har det varit flera. Vi minns 
en yngre hane (Albin hittade även den) som höll till på Sätunamaden i 
andra halvan av september. Många fick se den jaga mellan 
ensilagebalarna, en föreställning som pågick under flera dagar. Mot 
slutet av månaden var det dags för ungdomarna när tre årsfödda 
stäpphökar höll till i Södra Hornborgasjön. Även de fanns på plats 
under flera dagar. Ny uppvisning för de många tillresta. Att de höll till 
där under så lång tid kan ha berott på att det var gott om mat. 
Stäpphökarna har således blivit fler under senare år vilket har sin 
grund i att deras utbredningsområden i Ryssland har flyttats västerut; 
de häckar numera tämligen regelbundet i Finland. Kanske även i norra 
Sverige? 

 

 
Röd glada. Foto Torleif Halvorsen 

 

 



Gladorna 

Vi har inte någon inventering att falla tillbaka på i år. Bedömningen är 
att det varit fler än 20 par. Man ser dem i hela kommunen och frågan 
är om vi inte ser något nytt denna höst som möjligen har att göra 
med det milda vädret. Många är fortfarande kvar i slutet av november 
och man kan undra om de har tänkt att stanna över vintern. Ett par 
bruna glador har häckat i kommunen – frågan är om det inte har varit 
två. Där räcker emellertid kunskaperna inte riktigt till.  

Tajgasångare  

Det borde upptäckas flera av de östliga sångarna i våra trakter. Visst, 
brunsångaren vid Hornborgasjöns utlopp i våras räcker långt, men jag 
tänker närmast på tajgasångarna som är flest. För något år sedan 
ringmärkte Christopher Magnusson en vid Hornborgasjön och den 
första oktober i år hittade jag en vid sommarstugorna vid 
Sjötorpasjön. Den lockade intensivt men tråkigt nog fick jag endast se 
en skymt av den innan den drog i väg. Jag måste runt 
sommarstugetomterna innan jag kunde börja leta. Det var för sent. 
Man vill gärna se hela fågeln och de dubbla vingbanden när det är 
frågan om en sådan sällsynthet. 

Kungsfiskarna 

Det finns 43 observationer av kungsfiskare i kommunen 2020. Alla 
vattendrag är representerade och det är flera än de som finns på 
Artportalen, det vet jag genom lokalbefolkningen både i Grolanda-Jäla 
och i Åsarp. Den säkraste platsen är Järnbron över Slafsan utmed 
leden ut till Almeö vid Hornborgasjön. Flera har ringmärkts där årligen 
numera. Det är lätt att utmärka kungsfiskaren till årets art.  Att det 
blivit så här beror förstås på de milda vintrarna. De är väldigt 
produktiva och kan ha flera kullar. 

Nattskärror 

Vi brukar av tradition åka till Skövde skjutfält för att lyssna på 
nattskärror. I år var det överflödigt – det räckte med en tur upp på 
Mösseberg. Och det var fler än en! Innan dess kanske man redan varit 
iväg och hört någon på Åsle Mosse. Även i Sörby – Ullene skogarna 
hörde man skärror. Allt detta utan egentligt letande. 

 



 
Lappuggla utmed vägen mellan Fivlered och Trädet. Foto Torleif 
Halvorsen. 

Nya lokaler 

Fler än tidigare har besökt sjön Lönern i Fivlereds socken detta år. Det 
är faktiskt en plats med dess omgivningar som har mer att erbjuda. 
Det handlar inte bara om storlommarna utan om mycket mer. I våras 
hördes både sparv och pärluggla, sparvugglan har för övrigt hörts 
även i höst. Några kilometer mot Trädet sågs en lappuggla i våras. Nu 
i höst gjorde Albin Torsson ett riktigt jokerfynd av skäggmes i den lilla 
vassen nedanför Fivlereds kyrka. De flesta tunga dykänderna har setts 
från stugbyn Nabben. Jag har själv sett havsörn flyga med byte från 
sjön och jag får rapporter om tjädrar från skogarna där omkring. Det 
finns mer.  Åk dit! 

Året som gått! 

Under 2020 har 222 arter påträffats i vår kommun. Det är två fler än 
förra året. Det är även samma antal som till exempel i Skellefteå 
kommun, detta som en jämförelse! Läge vid havet betyder mycket. På 
riksnivå är vi på plats 59.  Den som har sett flest arter i kommunen har 
sett 209 av dessa 222. Göteborg går inte att slå och inte heller 
Vänersborg, men sedan är det nog vi i ett västgötaperspektiv. Skövde, 
Lidköping och Skara är endast snäppet under.  

 



Några noteringar. 

I Västergötland (utom Göteborg) hördes endast tre flodsångare det 
gångna året, en av dem vid Mossvägen i Falköping. Klassisk mark. 
Detta torde vara det sämsta året någonsin. Det hördes för övrigt Inte 
någon busksångare i kommunen detta år. Mer anmärkningsvärt är att 
det inte fanns en enda sjungande mindre flugsnappare. Endast en 
höstobservation, det är allt. Det här är fågeltornens förbannelse - om 
uttrycket tillåts. För lite lyssnande i skogen således. Dock borde 
onsdagsgruppen ha hittat någon. Vi blev även utan sommargylling 
och det blev endast en brandkronad kungsfågel som sågs av en okänd 
observatör vid Snipebro i början av oktober. Den kunde emellertid 
inte återfinnas. Trots letande! Till sist får vi konstatera att vi inte 
hörde någon rördrom i Sjötorpasjön, detta är det första året på länge. 

 

 
Ägretthäger i Hornborgasjön. Foto Jan Johansson. Årets toppsiffra i 
Hornborgasjön blev femtiotre i mitten av september. Detta är 2000-
talets verkliga uppstickare, vem kunde tro något sådant för bara ett 
20-tal år sedan.  Fler är på väg, till exempel vitstjärning blåhake och 
skedstork. Rosenfinkarna verkar vara på väg åt andra hållet; de blir 
färre för varje år. 



   

Till sist 
 
När ni har kommit så här långt har ni sett en annorlunda Svarthaken 
än vad ni brukar få i er hand. Det saknas aktiviteter under de 
närmaste tre månaderna. Som vi alla vet är det inte möjligt just nu. 
Till all vår glädje håller onsdagsgruppen i gång. Det är snudd på att de 
är ute alla årets veckor. Den bästa verksamhet vi haft genom tiderna. 
Ur alla synvinklar. I stället har vi valt att berätta om året som snart har 
gått, ett år som har varit riktigt bra i vår förening även utanför 
onsdagsgruppen vilket kommer att avspeglas i 
verksamhetsberättelsen. Vi saknar förstås tranfestivalen och våra 
möten med den stora härliga tranpubliken. Vi måste ändå se en 
ljusning, att även en pandemi kan ta slut. OCH, fåglarna finns ju där, 
helt opåverkade av Corona, så knalla ut i markerna och njut av en 
omfamnade natur och fina fågelupplevelser. //Åke 
 
 

Dvärgmus. Lennart Sundh 
gjorde under senhösten 
Falbygdens första fynd av 
dvärgmus utanför den kända 
lokalen i Marka socken. 
Fyndet gjordes i trakten av 
slalombacken. Förmodligen 
är den vanligare än vi tror. 
Biotopen är 
högörtsimpediment, till 
exempel älggräs, strätta och 
liknande. Den bygger 
sommarbon som är ganska 
lätta att hitta. 
Det finns ett oslagbart sätt 
att få veta mer om dessa 
härliga små djur. Se efter 
vad katterna kommer hem 
med. Vi vill ha kunskap, inte 
bara om dvärgmössen, utan 
även om hasselmus och 
buskmus. Ring Åke och 
berätta. Foto Åke 
Abrahamsson 
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Kungsfiskare. En av fyra ringmärkta i år vid Järnbron. Foto Erik 
Tornberger 


