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Foto Sture Gustafsson 
 
Nattskärra och mindre hackspett är två arter som spelat en särskild roll 
denna vår och försommar. För nattskärrans del handlar det om att vi har 
vandrat ut i landskapet från Skövde skjutfält och hört skärror på flera 
ställen, inte minst tre på Mösseberg, det torde vara flera årtionden sedan 
någon nattskärra hördes där. Om den mindre hackspetten – se näst sista 
sidan. 



                        
               
Om du inte betalat medlemsavgift för 2020 är det här 
utskicket det sista du får från klubben.Det är dock inte 
för sent att reparera detta genom att betala in 
medlemsavgiften! 
 
                                      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. 
 
Vi hälsar Gerd Sämgård, Alboga Ljung, välkommen som medlem i vår 
förening. 

                       MEKEKELMÄSS 2020 
 
Även i dessa besvärliga tider planerar vi naturligtvis för att delta i Mekelsmäss i 
månadsskiftet september-oktober. Om det kommer att vara möjligt att 
genomföra vet vi naturligtvis inte. Det som så mycket annat i vårt program beror 
ju på hur pandemin utvecklas och vad folkhälsomyndigheten beslutar. En sak är 
dock säker vi kommer inte att riskera något för våra medlemmar och för 
besökarna. Vi vet ju att nästan alla som är engagerade i vårt arrangemang tillhör 
åldersmässigt riskgruppen för coronasmittan. Kommer vi att kunna genomföra 
det hela så är det som vanligt så att vi behöver många som hjälper till. Anita och 
Inga-Lill kommer att höra av sig 
 
Följande konstnärer har anmält sig till Konstnatten 2020. 
Evert Arnoldsson – akvarell 
Inger Arvidsson – mönsterstickade vantar i ullgarn 
Thomas Asp – foto 
Karl-Axel Axelsson – akvarell 
Kees Bakker – foto 
Jan Bertilsson – järnvägsnostalgi – Västgötabanan 



Lisette Friberg – keramik – måleri 
Jan Johansson – foto 
Ingemar Hedihn – olja 
Eva Lindén - drivvedsskulpturer – måleri 
Johan Mårtensson – foto 
Britt-Louise Norlander-Lundin – akvarell 
Per Ringeby – foto 
Torbjörn Skogedal – foto 
Emma Wieland – akryl 
Merit Vågebris – hårt och mjukt hantverk 
Bengt-Åke Öhgren - foto 
 
                               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.  
                       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 07.00 på Fredriksbergskyrkans parkering som vanligt 
och tills vidare åker vi i egna bilar. 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. 



 

                             
 
                             KEPSAR 
 
Klubben har ett lager av svarta kepsar av god kvalitet med klubbens 
emblem. Se bilden. De kostar femtio kronor och kan skickas för 
enkelt porto – elva kronor. Hör av er till vår kassör 
friggeraker@gmail.com så ordnar han till det hela eller betala in 
tillämpligt belopp till klubbens plusgiro 321579-5 och skriv vad det 
gäller. 
                      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   
 

                 Här är programmet för hösten 2020. 
 
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. 
  
                       
 



                        NYTT FÖR HÖSTEN 
 
Tills vidare ingen samåkning vilket innebär att längre resor inte är möjliga så 
länge pandemin pågår. På grund av rådande restriktioner av olika slag gäller 
tills vidare anmälan till alla våra aktiviteter. Om det skulle vara så illa att ingen 
vill följa med kan det vara bra för ledaren att veta detta. Vi återgår till ”ingen 
anmälan” när pandemin är över. Vi har även gjort så att vi har lagt in flera 
hemmaaktiviteter under höstterminen parallellt med resorna som ligger kvar 
som tidigare om det skulle ändra sig på något vis. Som ni ser när det gäller 
höstens möten kommer dessa att planeras efter hand. Visserligen är 
begränsningen högst femtio personer i samma lokal, och det klarar vi, men det 
hjälper föga eftersom många av oss är 70 +. Dessutom handlar det om att 
klara distanseringen. Titta in på hemsidan efter hand.  Månadsmötet i augusti 
blir vid Bergsstugan, Mösseberg. 
 
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.  
 
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 vill gärna veta ett par dagar innan om du vill 
åka med. Ring 070 660 24 53. OBS ingen samåkning. 
 
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. 
Föranmälan gäller. 
 
 
 



Ringmärkning vid Järnbron. Från och med senare delen av juli och fram till 
början av september pågår ringmärkning vid Järnbron på helgerna. Lördag eller 
söndag eller båda. Från gryning till fram på förmiddagen. Det går alldeles 
utmärkt att komma på besök. Kolla alltid med Åke innan. Tfn 070 660 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. Ingen föranmälan till denna aktivitet. 
 
Grossham 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  
 
Månadsmöte tisdagen den 18 augusti klockan 19,00. Vårt augustimöte blir i 
Bergsstugan på Mösseberg. Det går att vara ute och om så behövs är det gott 
om plats inne. Vi ordnar förstås med fika och också någon programpunkt. 
 
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. 
 
Kinneviken – Östra hamnen vid Vänern lördagen den 5 september klockan 
06,00. Detta är en sträcklokal som kan vara riktigt bra med många änder, vadare 
och längre fram - labbar. Kan även vara helt tomt. Åke leder tfn 070 660 24 53. 
 
Hornborgadagen 2019 söndagen den 6 september klockan 11.00 – 17.00. Vi 
brukar av tradition hjälpa till med fågelvärdar på denna dag och det gör vi även i 
år. Ingalill och Anita kommer att skaffa ihop personal på vanligt vis. 
 
Tranräkningarna under hösten. Som regel räknar Evert Arnoldsson och Susanne 
Wieland tranorna i söder på måndagarna. Platsen är Södra Sätunaviken.  
Detta är ett skådespel och det går bra att vara med. Ta kontakt med Evert eller 
Susanne tfn längst bak. Obs – endast parkering på Parkeringen till Almeö eller 
vid Sätuna Bygdegård. Ingen annanstans. 
 



Rovfågelresa till Skåne och Falsterbo - fredagen den 11 till söndagen den 13 
september. Innehåll: Flyttande tättingar mm på Nabben på morgonen. 
Rovfåglar över Skanörs ljung under fm – em.  
Sedan rovfågelspaning inne i Skåne. Om det är dåligt sträckväder över Ljungen 
blir det mer tid inne i Skåne.  I övrigt flexibelt. Avresa klockan 16.00 fredag em, 
hemma senast 21.00 söndag kväll. Vi gör resan tillsammans med våra vänner i 
Skövde Fågelklubb.  
Klubbens resepolicy gäller! 
Ring Åke tfn - 070 660 24 53 och anmäl dig. Då får du också all information som 
kan behövas. Resan går om ledare finns och tillräckligt antal anmäler sig. 
 
Månadsmöte i klubblokalen tisdagen den 15 september klockan 19,00. 
Bildföredraget denna gång blir Lotta Berg som berättar och visar bilder från ett 
besök på Färöarna. Välkomna! 
 
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.  
 
Traditionell Ölandsresa fredagen den 9 t o m söndag 11 oktober.  
Vi gör resan tillsammans med våra vänner i Skövde Fågelklubb. 
Konceptet är enkelt, start på södra udden, sedan spanar vi in vad som setts på 
ön och var någonstans och sedan kollar vi upp det. 
Klubbens resepolicy gäller! 
Ring Åke tfn 070 660 24 53 och anmäl dig. Då får du också all information som 
kan behövas. 
  
Gåsaresa till sjön Östen och Boterstena - söndagen den 18 oktober klockan 
07,00.Det var många år sedan sist som vi besökte denna fina fågelsjö men nu är 
det dags igen. Vi besöker markerna runt sjön Östen och även Boterstena som är 
en av våra bästa rovfågellokaler. Åke Leder, tfn 070 660 24 53 



Månadsmöte i klubblokalen tisdagen den 20 oktober klockan 19,00. Vi 
kommer att se till att vi har ett bra program att bjuda på. Planeringen är att vi 
skall redovisa vad vi gjort i sommar. Lennart Sundh berättar om 
småvattenprojektet och vi har även tornfalkarna och Väsmestorp att redovisa. 
  

 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  tisdagen den 17 november. Vi kommer att se till att vi har ett 
bra bildföredrag att bjuda på. På grund av all osäkerhet har vi inte lagt 
fast innehållet när detta skrivs. 
 
Luciafika i klubblokalen – söndagen den 13 december klockan 19.00. 
Anita och Susanne ansvarar. 
 
                                                        
 
 
 
 
 
 



                                                     Sedan sist 
 
Våren har präglats av covid 19. De omfattande publika aktiviteter som hör 
samman med tranorna uteblev helt vilket även har en avsevärd ekonomisk 
påverkan på vår förening. Och detta fortsätter med omfattande restriktioner 
som tvingar oss att ställa om vår verksamhet vilket tydligt framgår av 
programmet ovan. Vårt program har trots detta gått bra under våren. Inget har 
behövts att ställas in vilket är positivt i dessa Coronatider. 

          
        En vacker valvbro över bäcken som rinner genom Väsmestorp. 
 
Vi har haft ett omfattande uppdrag från vår kommunekolog som gäller det 
nybildade reservatet Väsmestorp nära Floby. Det handlar om inventering av 
fågellivet i området. Det här ett fantastiskt ”mikrolandskap” som förenar natur 
och kultur på ett alldeles särskilt sätt. Det finns fina leder som bjuder på härliga 
möten med folk som är ute och vandrar. En bäck rinner genom området 
omgiven av gammal alskog som är mycket fågelrik. Artlistan är diger och 
grunden lades på ett föredömligt sätt av onsdagsgruppen redan i slutet av april.  
Lennart Sundh har initierat ett stort småvattenprojekt inom kommunen. 
Glädjande nog har det engagerat många och vi ser fram emot en 
sammanställning på något av våra möten i höst, om vi kan få till några.  



Det finns många fina småvatten i kommunen och en hel del av dessa är riktigt 
bra fågellokaler. Betänk att svarthakedopping är vår föreningssymbol och de 
finns just i dessa småvatten. 
Det finns brister i utforskandet av fågelfaunan och störst är de i skogen. Vi har 
fortfarande jättefina blandskogar och rena lövskogar och jag är säker på att de 
gömmer åtskilliga mindre flugsnappare men det vill ju till att någon letar reda på 
dem. Tänk bara på skogen på bergens sluttningar. Det är ju enklare att stå i ett 
fågeltorn – och kanske mer spektakulärt – med tubkikare, men skogarna 
rymmer så många spännande röster och syner. Till exempel våra skogshöns! 
Jag önskar att jag kunde klyva mig men jag har tornfalksprojektet att ta hand 
om. Det är Enar Höglund, Helge Sundén och jag som kämpar på. Helge är 
nestorn i sammanhanget. Inte illa! Det är Helge som klättrar! 
Vi har identifierat 80 kullar på Falbygden med omnejd. Projektet är ju som ni vet 
större än så, teamet är i nuläget tio personer som täcker en stor del av det forna 
Skaraborgs län. 
 

                        
                       Brunsångaren vid utloppet. Foto Johan Dahlström 
 
Det har varit en hel del rara fåglar. Senast en silkeshäger i Hornborgasjön, före 
den en sandtärna på samma plats, den andra i Västergötland genom tiderna. Vi 
minns även brunsångaren vid utloppet i april. Den som sjöng så fint för oss. 



 För egen del gick en mycket gammal önskedröm i uppfyllelse den första maj när 
två kustlabbar drog norrut över Hornborgasjön på bra avstånd.  
Jag har väntat större delen av mitt skådarliv på detta. Som om inte detta vore 
nog har vit stork uppträtt vid inte mindre än fyra tillfällen, det senaste i 
Odensberg under midsommaren. Det var tre storkar som tillbringade ett par 
timmar i en kohage. Endast en var ringmärkt. Storkprojektet i Skåne går utmärkt 
och vad vi ser är förmodligen ett resultat av detta. 
Till de rara fåglarna får vi även räkna de som vi brukar kallas nattaktiva arter. 
Endast två flodsångare har påträffats i Västergötland ännu så länge varav den 
ena har hörts vid Mossvägen i Falköping. Detta är riktigt magert. Man får börja 
fundera lite på det här; skådarskaran blir äldre och äldre och hörseln blir sämre 
och sämre. Kan det vara så att det finns fler fast de inte upptäcks numera? 
Flodsångare och gräshoppsångare brukar ju räknas till de svårare om hörseln är 
en smula nersatt! //Åke A 
 

 
Mindre Hackspett Foto Jan Johansson 
 
Det våras för den mindre hackspetten. Det finns ett fyrtiotal rapporter på 
Artportalen från Falköpings kommun, många olika områden är representerade. 
Det missas förstås en hel del men onsdagsgruppen är till stor nytta eftersom den 
besöker så många olika lokaler. Man har befarat att den mindre skulle gå 
samma öde till mötes som den vitryggige men ännu så länge verkar det inte 
vara någon fara. I vårt specialområde Väsmestorp fanns inte mindre än tre revir. 



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  
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 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


