
Protokoll Rrk-möte   
 
Tid:  4 november 2019 kl 18.00 - 21.00 
 
Plats:  Lergodsvägen 2, Ödsmål (hos Thomas Liebig) 
 
Kallade: Sara Elg, Lennart Hermansson, Rune Hixén, Thomas Liebig,   
                         (Max Allan Niklasson), Peter Strandvik, Lars Viktorsson, (Ingemar Åhlund), Matti Åhlund. 

(Frånvarande ledamöter inom parentes). 
- -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - - - - 
 
Mötets öppnande 
Mötet förklarades öppnat och Sara Elg hälsades välkommen som ny ledamot i Rrk Bohuslän. 
 
Val av mötesordförande:  
Peter Strandvik valdes till ordförande för mötet. 
 
Föregående mötesprotokoll 
Inga synpunkter på förgående mötesprotokoll framfördes. 
 
Raritetsrapporter och observationer 
Bilaga 1. 
Diskussion fördes kring raritetsrapporter. Fyra rapporter godkändes, en rapport godkändes som ob. ängs-
/stäpphök, en rapport godkändes som ob. kust-/bredstjärtad labb och tre rapporter underkändes (en rapport 
gällde 2018 och åtta gällde 2019). En rapport är ej färdigbehandlad, ytterligare uppgifter inhämtas. Sju 
rapporter (rörande två fynd) skickas till RK. 
 
Bilaga 2. 
Efterfrågande av raritetsrapporter som ännu ej inkommit. Bilaga 2 gicks igenom och rapporter fördelades 
som behöver efterfrågas och där rapportören kan kontaktas redan nu. 
 
Förslag på potentiella rapporter för foto-godkännande gicks igenom. Berörda ledamöter granskar bilderna 
och återkommer. 
 
Bilaga 3.  
Diskussion fördes kring ett antal ännu ej validerade observationer (fram till och med 15 oktober) för 
respektive kommun. 
 
Bilaga 4 
Diskussion fördes kring validering av göktytor och bändelkorsnäbb. Bilaga 4 innehöll uttag av fynd av 
göktytor efter den 15 september och bändelkorsnäbb under 2019. Risken för ihopblanding av göktyta och 
mindre hackspett vid endast hörda höstfynd diskuterades. 
 
Bedömningar av brednäbbade (och sena smalnäbbade) simsnäppor 
Rrk Värmland har kontaktat Rrk Bohuslän och önskar hjälp med hur Rrk Bohuslän bedömer simsnäppor 
under sträck på hösten. Två exempelrapporter lästes upp. Konstaterades att generellt sett har Rrk Bohuslän 
varit tämligen snälla i bedömningen gällande brednäbbade simsnäppor i oktober. I Bohuslän är smalnäbbade 
simsnäppor ovanlig under denna tid. De rapporter som inkommit har ej funnits anledning att betvivla. 
 
Större Lira 
Det har framkommit att det finns en rapport av Större lira som underkänts av Rk men som blivit godkänd av 
Rrk Bohuslän. Konstaterades att den måste blivit validerad av misstag och verkar inte kommit upp som RK-
art. Fyndet underkänns. 
 
Kommunikation vid frågor för validering 
Diskussion fördes kring hur kommunikation sker vid efterfrågande av uppgifter för validering (exempelvis via 
mail, meddelandefunktion i Artportalen eller telefonkontakt). Konstaterades att det ibland tas illa upp vid 
efterfrågande av uppgifter. Rrk i Blekinge har skrivit en förklaring på hemsidan om varför frågor ställs. En 
beskrivande text kan vara lämplig för att kunna hänvisa till. Framhölls att muntlig kommunikation ofta är 
bättre än mail då skrivna ord ofta kan misstolkas. Riktlinjer efterfrågades så att det inte blir godtyckligt mellan 
år. Framhölls att det kanske är något för NRK. 
 



Inkomna synpunkter på andras observationer 
Synpunkter har inkommit på andras observationer gällande två fynd. Uppgiftslämnare är meddelad att 
fynden tas upp och kontakts tas med rapportörer. 
 
Rapportmall 
Diskussion om hur vi på bästa sätt skall utveckla och förbättra valideringskriterierna i Artportalen till att 
omfatta fler arter, raser och hybrider. Några fel har upptäckts med överlappande regler som inte kunde ses. 
Vissa arter är även Rrk-arter och ej längre RK-arter. För Bohuslän saknas validering för 153 poster (varav 21 
arter). Vilka arter som är upptäckta i Bohuslän sammanställs samt vilka utöver dessa som även borde 
omfattas av valideringsregler. Alla poster är ej relevanta. 
 
Validering 
Medelhavstrut: är klar. 
Blå kärrhök X stäpphök: är RK-art och läggs in som ej noterad. 
Vitkindad gås X kanadagås: kvarstår som idag. 
Brandkronad kungsfågel: Blankettkrav tas bort från 2020-01-01. 
Göktyta: Rapportkrav läggs till under tidsperioden 20/9 – 15/4. 
Vitgumpad buskskvätta/amurbuskskvätta: Alla fynd är ändrade till obestämda. 
 
Artportalen 
Önskemål finns från styrelsen om att validering respektive avvalidering av samtliga poster i Artportalen av 
observationer 1967 – 2019 skall vara klar till årsskiftet. Listor har skickats ut med observationer som behöver 
valideras, ett antal kvarstår. Det bedöms att arbetet med valideringen kan vara klar till årsskiftet. Diskussion 
fördes huruvida triviala arter, men där intressanta diskussioner förts i kommentarer ej ska avvalideras för att 
det skall synas att fyndet diskuterats. Beslutades att triviala arter ej valideras som godkända även om 
intressanta kommentarer finns då kommentarerna ej försvinner. 
 
En del buggar i systemet (Artportalen) har upptäckts. Alla arter kommer kontrolleras. 
 
Förslag om att uppdatera fyndstatus (efter fågelåret 2018) och ”statusregel” (det vill säga hur vanlig en art 
är). Förslag om att ändra ägretthäger till sparsam lokal vilket bifölls. 
 
Arbetsordning 
Förslag framfördes om att ändra validering av litteraturfynd från 1967 till 1960 för att få en bättre 
överensstämmelse med valideringsregler i Artportalen (1960 – 2030). Beslöts att behålla 1967 till vidare. 
Begäran har skickats till Artportalen om önskemål om en egen symbol för litteraturfynd. Beslutades att 
monterade beläggsfynd kan läggas in i Artportalen. 
 
Hemsidan 
Kontakt tas för att få in text om inventeringen av berguvar till hemsidan. Text från Rrk Blekinge tittas på för att 
potentiellt lägga in på hemsidan om efterfrågan av uppgifter vid validering. 
 
Nrk-arter/Fågelåret 2018 
Alla texter är klara, montering återstår. Arbetet är klart inför sammanställning av hur vanliga arter varit. Bra 
om sammanställning av Nrk-arter till BirdLifes fågelår kan påbörjas. 
 
Övriga frågor 
Önskemål finns från BohOF:s styrelse om att Rrk ger en kort presentation av Rrk:s sätt att arbete på 
årsmötet i mars 2020. Diskussion fördes kring förslaget. Förslag om att utveckla och presentera texten som 
finns i fågelåret funderas vidare på. En extern föredragshållare kommer finnas men även Rrk önskas.  
 
Nästa möte 
Datum för nästa möte: tisdag 2020-03-03 
 
 
Uddevalla   2019-11-25 
 
Sara Elg 
 


