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2022-12-14, Göteve 

Lussetider i onsdagsgruppen… förra veckan ”lussekatten Birgitta”… denna veckan 

glögg och pepparkaka a la Karin med flera… det är inte fel att kompensera för 

artbegränsningen vid den här tiden på året… eller hur? 

Arterna är hur som helst inte många den här dagen, kanske 7 – 8 stycken…    i alla fall 

klart färre än dagens deltagare, som ändå är omkring 18 stycken (fast samma art 

förstås…) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ymnigt snöfall till att börja med, och sedan av och till varvat 

med uppehåll och t o m en gnutta blå himmel och lite sol…..  

 

Onsdagsgruppen befinner sig för dagen i gränstrakterna 

mellan Göteve och Floby socknar, för en vandring in i skogarna 

där, på den väg som nyligen färdigställts för uppförande av tre 

st vindkraftverk i området – ”Vindkraftparken Rosenskog”  

”Vindsnurrorna” finns ännu inte på plats, men beräknas 

driftsättas i september 2023. 

Området är således för närvarande lugnt och ostört och 

nysnön ligger orörd på den drygt 2 – 2,5 km lång vägen 

söderut, som på båda sidor omges av blandskog, och som 

fortfarande torde vara bra fågelbiotoper 

Det är för övrigt första gången onsdagsgruppen besöker det 

här området… efter tips från Bosse K och Olle A som båda eller 

kanske var för sig rekat området…Bra! 
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Fundamenten för de tre vindkraftsverken 

finns på plats… här fundament för ett av 

tornen med alla sina infästningsbultar, som 

alla lär vara förankrade på omkring fyra 

meters  djup…. 

--- men så skall de också hålla på plats en 

vindsnurra med en totalhöjd på 200 meter …. 

 

 

Apropå vingar … vi brukar ju imponeras av 

vingspann på 2 -2,5 meter… men här ska bli 

andra bullar…. 

 

                                                                                                                             

 

                                                                                                              

… och apropå bullar nådde vi just 

här vägs ände och dessutom bästa 

platsen för glögg och 

pepparkaka… inte fel det heller.. 

 

Med hänsyn till ”väglaget”  blev 

valet den här gången att vandra 

samma väg tillbaka istället för en 

tur genom mer eller mindre 

obanad skog… 

 

 

Nå hur blev det nu med observationerna…?    Rådande väder, årstid och säkert också 

andra faktorer begränsar en del… inte så konstigt 
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Ett utropstecken blev det i alla fall…  

…förutom nötväcka, talgoxe, blåmes, domherre, entita och några korpar fick vi ändå 

en bra observation av en varfågel, som spanade från en björktopp, inte så långt från 

vägen… Kolla Olles bilder nedan!  

 

 

Det är ändå inte så ofta man 

träffar på dem… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

//Evert 


