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Aktivitetsprogram hösten 2020
Våra aktiviteter pågår som vanligt, nästan i alla fall, i dessa Corona tider.
Alla behöver komma ut i friska luften! Vi visar respekt och håller bra
avstånd och känner man sig det minsta sjuk så avstår man från att komma. Vi har
begränsat antal medverkande på ett flertal av exkursionerna samt att vi inte samåker. Vi
lånar inte ut tub eller kikare, så ta med egen utrustning. Var rädda om er och varandra!
KULTUR- OCH NATURKRYSSNING I HAVSTENSFJORDEN
Måndag 3 augusti, kl 18:00-21:00
Lars Rydbom och Jan Uddén berättar om fågellivet, havsmiljön, byggnader och kulturminnen utmed fjorden. Vi får höra berättelser, historiska fakta och en och annan skröna.
Biljetter köps i museets reception eller via www.nortic.se 50:-/person.
Max antal platser 50 stycken och båten avgår från kajen mitt emot Bohusläns Museum.
Samarrangemang: Bohusläns Museum & Västkuststiftelsen

NÖDDÖKILEN, ORREVIKSKILEN, TANUMSKILEN OCH FÄRLEVFJORDEN
Söndag 9 augusti, kl 9:00-15:00
Vi besöker några av Bohusläns finaste sältor och leror. Vi börjar vid Nöddökilen i norr och
avslutar med Färlevsfjorden i söder. Denna dagen kommer fokus bli att studera olika
snäppor, strandpipare, änder, gäss och tranor. Vi funderar på betydelsen av betande nötboskap och tusentals gäss på strandängarna. Lämplig familjeutflykt, samåkning i egna bilar.
Samling vid Bohusläns museum, men det går att ansluta längs vägen.
Anmälan: Jan Uddén 070- 656 54 01.

HULLSJÖN – För kvinnor
Torsdag 13 augusti, kl 17:30-ca 20:00
Vi besöker Hullsjön för att se vad för fåglar vi kan
få se denna kväll, troligen både rastande vadare,
änder och födosökande rovfåglar. Vi börjar vid
Kårebro och sedan åker vi till Sydkullen för att spana
av där och ta en gemensam fika, så glöm inte fikat.
Samling vid skolans parkering vid Kårebro kl 17:30.
Kontaktperson: Sussie Carlström 073-690 41 60.
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Från Sydkullen.
Foto: Sussie Carlström

TISDAGSKVÄLL FRÅN UDDEVALLA
Tisdag 11 augusti, kl 17:30-ca 20:30
Vi åker från Volvo Brandt på Fröland kl 17:30 för
att åka vidare till en fågellokal som bestäms vid
samlingsplatsen pga väder, vind och utbud på fågel.
Ta med fika.
Kontaktperson: Sussie Carlström 073-690 41 60.

Storskrake.
Foto: Håkan Johansson

Samarrangemang: Bohusläns Museum & Västkuststiftelsen

RAMSVIKSLANDET
Söndag 23 augusti, kl 07:30-ca 12:00
Vi börjar på Grosshamn med att titta ut över havet för
att se havsfågel. Sedan går vi i närområdet för att leta
rastande fåglar. Vi åker sedan vidare till Haby bukt. Det
är en spännande tid då allt kan hända. Ta med varma
kläder och fika. Har vi tur blir det blåsfågel och kanske
en albatross.
Samling kl 07:30 vid Grosshamns parkering.
Anmälan senast 22/8: Per Wohlin och Peter Nilsson 070-423 92 97.

Grosshamn.
Foto: Ingemar Åhlund

TISDAGSKVÄLL FRÅN UDDEVALLA
Tisdag 18 augusti, kl 17:30-ca 20:30
Vi åker från Volvo Brandt på Fröland kl 17:30 för att åka vidare till en fågellokal som
bestäms vid samlingsplatsen pga väder, vind och utbud på fågel. Ta med fika.
Kontaktperson: Sussie Carlström 073-690 41 60.

TISDAGSKVÄLL FRÅN UDDEVALLA
Tisdag 25 augusti, kl 17:30-ca 20:30
Vi åker från Volvo Brandt på Fröland kl 17:30 för att åka vidare till en fågellokal som
bestäms vid samlingsplatsen pga väder, vind och utbud på fågel. Ta med fika.
Kontaktperson: Sussie Carlström 073-690 41 60.

VADARE PÅ MOLLÖN
Torsdag 27 augusti, kl 17:30-ca 20:00
Denna kväll hoppas vi på flera arter av rastande vadarfåglar.
Samling på parkeringen. Ta med fika.
Kontaktperson: Jörgen Olsson 070-305 06 95.
BREVIKS KILE – För kvinnor
Måndag 31 augusti, kl 17:30-20:00
Här på Tjörn har vi fågellokalen Breviks Kile som kan bjuda på en del vadare, rovfågel och
änder denna måndagskväll. Ta med fika och varma kläder.
För er som vill kan vi åka samtidigt men i egna bilar från Uddevalla.
Anmälan senast 30/8: Sussie Carlström 073-690 41 60.
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Mollön.
Foto: Sussie Carlström

TORSDAGSFÖRMIDDAG, ”SLOW”SKÅDNING VID ÄLJE-PORSEN
Torsdag 27 augusti, kl 10:00-14:00
Under några höstveckor studerar och följer vi fåglarnas återflytt söderut. Platsen är inte
oäven för sträckande fågel, och passeras stundvis av stora mängder tättingar, trastar, duvor,
gäss och svanar och en del vadare. Rovfågelsträcket kan också vara givande, t ex bivråk vid
denna tid. Så håller vi också koll på fågelmatningen vid parkeringen, som drar till sig många
småfåglar. Allt i ett lugnt tempo, med gott om tid att förtära medhavd fika!
Kontaktperson: Kenneth Johansson 070-231 65 91.

TISDAGSKVÄLL FRÅN UDDEVALLA
Tisdag 1 september, kl 17:30-ca 20:30
Vi åker från Volvo Brandt på Fröland kl 17:30 för att åka vidare till en fågellokal som
bestäms vid samlingsplatsen pga väder, vind och utbud på fågel. Ta med fika.
Kontaktperson: Sussie Carlström 073-690 41 60.
TORSDAGSFÖRMIDDAG, ”SLOW”-SKÅDNING FÖR DAGLEDIGA
ÄLJE-PORSENS NATURRESERVAT
Torsdag 3 september, kl 10:00-14:00
Under några höstveckor studerar och följer vi fåglarnas återflytt söderut. Platsen är inte
oäven för sträckande fågel, och passeras stundvis av stora mängder tättingar, trastar, duvor,
gäss och svanar och en del vadare. Rovfågelsträcket kan också vara givande, t ex bivråk vid
denna tid. Så håller vi också koll på fågelmatningen vid parkeringen, som drar till sig många
småfåglar. Allt i ett lugnt tempo, med gott om tid att förtära medhavd fika!
Kontaktperson: Kenneth Johansson 070-231 65 91.
STRÄCKSKÅDNING PÅ BREDFJÄLLET
Lördag 5 september, kl 08:00-ca 13:00
Denna lördag beger vi oss upp på Norra fjället
öster om Ljungskile för att titta på höststräcket
som satt igång. Framförallt är det rovfåglar som vi
siktar på, vi hoppas på lärkfalk. Ta med fika. Vi kör
fram till minst kl 13:00.
Samling vid Ljungskile Järnvägsstation kl 08:00.
Kontaktperson: Stefan Malm 076-100 51 84.

TISDAGSKVÄLL FRÅN UDDEVALLA
Tisdag 8 september, kl 17:30-ca 20:30
Vi åker från Volvo Brandt på Fröland kl 17:30 för
att åka vidare till en fågellokal som
bestäms vid samlingsplatsen pga väder, vind och
utbud på fågel. Ta med fika.
Kontaktperson: Sussie Carlström 073-690 41 60.
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Buskskvätta. Foto: Sussie Carlström

STRÄCKSKÅDNING VID BJÖRHOLMEN
Söndag 6 september, kl 07:30-ca 11:30
Följ med till Björholmen på Tjörn för spännande
sträckskådning på en lokal med stor potential.
Mellan Lyr på Orust och Björholmen passerar
många rovfåglar så här års. Vi har chans på blå
Lärkfalk. Foto: Sussie Carlström
kärrhök, lärkfalk, stäpphök, pilgrimsfalk med flera
arter. Här sträcker också en hel del tättingar under morgontimmarna. Ta med fika.
Samling kl 07:30 vid parkeringen vid Björholmsvägen, mitt emot Björholmens marina.
Kontaktperson: Torbjörn Arvidsson 070-238 73 04.

STRÄCKSKÅDNING VID KALVÖFJORDEN
Lördag 12 september, kl 08:00-ca 12:00
Vi tar en sträckmorgon på Lagmansholmen i Kalvöfjorden på Orust. Så här års finns fortfarande chans på alla
sydsträckande rovfågelarter, inklusive lärkfalk och bivråk.
En del vadare, änder och tättingar brukar också ses i området. Det finns även chans på tre doppingarter: skägg-,
gråhake-, och svarthakedopping. Ta med fika.
Samling kl 08:00 vid P-platsen i Kärreberg för gemensam
promenad ut till själva Lagmansholmen.
Kontaktperson: Torbjörn Arvidsson 070-238 73 04.
FLYTTFÅGLAR VID TJURHOLMEN
Söndag 13 september, kl 05:30-ca 13:30
Denna förmiddag spenderar vi på Tjurholmen för att skåda flyttfåglar. Vi hoppas på många
arter rovfåglar och några sträckande tättingar och sjöfåglar. Ta med fika.
Samlingsplats ges vid anmälan.
Anmälan senast 11/9: Jörgen Olsson 070-305 06 95.
TISDAGSKVÄLL FRÅN UDDEVALLA
Tisdag 15 september, kl 17:30-ca 20:30
Vi åker från Volvo Brandt på Fröland kl 17:30 för att åka vidare till en fågellokal som
bestäms vid samlingsplatsen pga väder, vind och utbud på fågel. Ta med fika.
Kontaktperson: Sussie Carlström 073-690 41 60.
TORSDAGSFÖRMIDDAG, ”SLOW”SKÅDNING VID ÄLJE
Torsdag 17 september, kl 10:00-14:00
Under några höstveckor studerar och följer vi fåglarnas återflytt söderut. Platsen är inte
oäven för sträckande fågel, och passeras stundvis av stora mängder tättingar, trastar, duvor,
gäss och svanar och en del vadare. Rovfågelsträcket kan också vara givande. Så håller vi
också koll på fågelmatningen vid parkeringen, som drar till sig många småfåglar.
Allt i ett lugnt tempo, med gott om tid att förtära medhavd fika!
Kontaktperson: Kenneth Johansson 070-231 65 91.
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Gråhakedopping. Foto: Anne-Marie Barregren

TORSDAGSFÖRMIDDAG, ”SLOW”SKÅDNING FÖR DAGLEDIGA
ÄLJE-PORSENS NATURRESERVAT
Torsdag 10 september, kl 10:00-14:00
Under några höstveckor studerar och följer vi fåglarnas återflytt söderut. Platsen är inte
oäven för sträckande fågel, och passeras stundvis av stora mängder tättingar, trastar, duvor,
gäss och svanar och en del vadare. Rovfågelsträcket kan också vara givande. Så håller vi också koll på fågelmatningen vid parkeringen, som drar till sig många småfåglar. Allt i ett lugnt
tempo, med gott om tid att förtära medhavd fika!
Kontaktperson: Kenneth Johansson 070-231 65 91.

INVIGNING AV UTSTÄLLNINGEN ”VI FÅGLAR”
Lördag 19 september, kl 13:00-16:00
Mellan 19/9-11/4 2021 finns det en stor utställning
på Bohusläns Museum där fåglar som häckar i Sverige
eller passerar Sverige är huvudpersoner. Här intas
fåglarnas perspektiv och deras berättelse i vad som
kommer bli en humoristisk, tankeväckande och rolig
utställning för såväl barn, unga och vuxna. Alla har vi
någon relation till våra vingbärande vänner och nu har
du chansen att bekanta dig mer med deras värld.
I dag 19/9 är det invigning och kom och gå som ni vill då detta är på Hyllan.
Kl 13:00 hälsar Museichef Annette Prior oss välkomna och Sofie Henryson berättar sen
om utställningen. Jan Uddén och Anders ”Widde” Wirdheim, journalist, fågelskådare och
känd från Pippipodden inviger utställningen. Elever från Bokenässkolan underhåller med
sångframträdande.
Kl 15:00 Föredrag - Folk och fåglar
Anders Wirdheim pratar om relationerna mellan människor och fåglar genom historiens
gång. Varför har vissa fåglar betraktats som heliga i en del kulturer, alternativt orena som i
Bibelns tredje Mosebok? Hur kom det sig att ett chokladmärke valde en av världens mest
motbjudande fåglar som symbol? Och varför tämjde människan djungelhönan? Var det för
köttets eller äggens skull – eller handlade det snarare om spel och dobbel?
Samarrangemang: Bohusläns Museum

STRÄCKSKÅDNING BREDFJÄLLET
Söndag 20 september, kl 08:00-ca 13:00
Ånyo beger vi oss upp till Norra fjället för att titta på hösträcket. Nu lär det bli fler arter än
två veckor tidigare. Tättingsträcket är i full gång, framförallt finkar och piplärkor. Fler arter
rovfågel lär också ses. Ta med fika. Vi kör till minst 13:00.
Samling vid Ljungskile järnvägsstation kl 08:00.
Kontaktperson: Stefan Malm 076-100 51 84.
TISDAGSKVÄLL FRÅN UDDEVALLA
Tisdag 22 september, kl 17:30-ca 20:30
Vi åker från Volvo Brandt på Fröland kl 17:30 för att åka vidare till en fågellokal som bestäms vid samlingsplatsen pga väder, vind och utbud på fågel. Ta med fika och varma kläder.
Kontaktperson: Sussie Carlström 073-690 41 60.
TORSDAGSFÖRMIDDAG, ”SLOW”SKÅDNING VID ÄLJE-PORSENS NATURRESERVAT
Torsdag 24 september, kl 10:00-14:00
Vi studerar och följer fåglarnas återflytt söderut. Platsen är inte oäven för sträckande fågel,
och passeras stundvis av stora mängder tättingar, trastar, duvor, gäss och svanar och en del
vadare. Rovfågelsträcket kan också vara givande. Så håller vi också koll på fågelmatningen
vid parkeringen. Allt i ett lugnt tempo, med gott om tid att förtära medhavd fika!
Kontaktperson: Kenneth Johansson 070-231 65 91.
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FÖRELÄSNING - ROVFÅGLARNAS ÅTERKOMST i HALLAND
Tisdag 29 september, kl 18:00-20:00
Välkomna till Bohusläns Museum på en
spännande föreläsning om rovfåglarnas
återkomst tillsammans med ornitologen
Thomas Andersson och naturfotografen
Göran Johansson.
Havsörnen är tillbaka som häckfågel i
Halland efter 100 år. För pilgrimsfalken går
det också bra med över tio häckande par.
Tornfalk, lärkfalk, brun kärrhök ökar i antal.
Fiskgjuse. Foto: Thomas Andersson
Men nya orosmoln har tornat upp sig.
Fiskgjusen minskar kraftigt. Föreläsningen är
uppdelad i två delar. Först en lägesrapport om några av rovfågelsarterna i Halland. Därefter
visas filmen ”50 år med fiskgjusar” som handlar om det projekt med fiskgjusar som pågått
sedan 1968. Följ med på hisnande klättringar vid ringmärkning samt natursköna scener.
Göran Johansson
Är naturfotografen som älskar att sitta stilla och låta naturen komma till sig. Arbetar helst
med projekt och reser sällan på ”drag” när det gäller fåglar eller andra djur, utan försöker
arbeta målinriktat med det han håller på med. Jobbat som naturfotograf i 10 år men
började som liten grabb fotografera natur och miljö.
Thomas Andersson
Intresset för fåglar och natur började i unga år och han har jobbat i många år med olika
rovfågelprojekt. Allt från vinterutfodring till örnar till inventering av olika holkprojekt. Den
rovfågel han lagt mest kraft på är fiskgjusen och med att ringmärka ugglor, tornfalkar och
fiskgjusar. Thomas är ordförande i Falkenbergs Ornitologiska Förening.
Bohusläns Museum, Hörsalen, mellan kl 17:30-20:00 och vi minglar tills
föreläsningen börjar kl 18:00. Fri entré och ingen föranmälan.
TORSDAGSFÖRMIDDAG, ”SLOW”SKÅDNING FÖR DAGLEDIGA VID ÄLJE-PORSEN
Torsdag 1 oktober, kl 10:00-14:00
Under några höstveckor studerar och följer vi fåglarnas återflytt söderut.
Platsen är inte oäven för sträckande fågel, och passeras stundvis av stora mängder tättingar,
trastar, duvor, gäss och svanar och en del
vadare. Rovfågelsträcket kan också vara
givande, kanske någon fjällvråk i oktober
-november. Så håller vi också koll på fågelmatningen vid parkeringen, som drar till sig
många småfåglar. Allt i ett lugnt tempo,
med gott om tid att förtära medhavd fika!
Kontaktperson:
Kenneth Johansson 070-231 65 91.
Enkelbeckasin. Foto: Håkan Johansson
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MEDLEMSMÖTE PÅ HÅLLÖ
Lördag 3 oktober, kl 07:30-15:00 (reserv 4/10)
Beroende på vädret så går vi till vindskyddet och
skådar därifrån, strosar runt bland de få hus och
buskar som finns för att hitta rastande flyttfåglar.
Glöm inte att ta med bra skor och matsäck. BohOF
bjuder på fika på själva mötet och på båtturen tur
och retur. Blir det dåligt väder så har vi söndag som
reservdag.
Samling kl 07:30 vid Smögen norra hamnen och vi
Foto: Nisse Henriksson
beräknar att vara tillbaka runt kl 14:00-15:00.
Anmälan (begränsat antal deltagare) senast 2/10:
Kenneth Johansson 070-231 65 91 och får då bekräftelse på vilken dag det blir.
FÅGELKONSTUTSTÄLLNING av LARS JONSSON PÅ BOHUSLÄNS MUSEUM
Lördag 3 oktober-söndag 10 januari
En av världens främsta företrädare för det som kallas naturmåleri kommer till Bohusläns
museum. Lars Jonsson, född 1952, konstnär, författare och ornitolog, sedan 2002 hedersdoktor vid historisk-filosofiska fakulteten på Uppsala universitet.
I sin konst skildrar han fåglar och deras miljöer och han har givit ut ett antal böcker om
fågelliv och natur. Lars Jonsson målar de intryck han får direkt ute i fält, en teknik som gjort
honom till en internationellt känd fågelkonstnär. Många akvareller, men även oljemålningar, är målade plein air, direkt inför motivet. I ateljén utgår han från sina många skissböcker
där han samlat tusentals studier och skisser av fåglar, landskap, olika ljuseffekter och
kompositioner. Utställningen finns under denna tid på Bohusläns Museum.
UTSTÄLLNINGAR OCH FIKA - För kvinnor
Tisdag 6 oktober, kl 17:30-ca 19:30
Vi går tillsammans runt på Bohusläns Museum och tittar på utställningen ”Vi fåglar” samt
konstutställningen ”Målningar och studier” av Lars Jonsson. De som vill avslutar med fika.
Anmälan senast 5/10: Sussie Carlström 073-690 41 60.
TORSDAGSFÖRMIDDAG, ”SLOW”SKÅDNING FÖR DAGLEDIGA VID ÄLJE-PORSEN
Torsdag 8 oktober, kl 10:00-14:00
Vi följer fåglarnas återflytt söderut. Platsen är inte oäven för sträckande fågel, och passeras
stundvis av stora mängder tättingar, trastar,
duvor, gäss och svanar. Rovfågelsträcket kan
också vara givande, kanske någon fjällvråk
i oktober-november. Vi håller koll på fågelmatningen vid parkeringen, som drar till sig
många småfåglar. Allt i ett lugnt tempo, med
gott om tid att förtära medhavd fika!
Kontaktperson: Kenneth Johansson
070-231 65 91.
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TORSDAGSFÖRMIDDAG, ”SLOW”SKÅDNING FÖR
DAGLEDIGA VID ÄLJE-PORSEN
Torsdag 22 oktober, kl 10:00-14:00
Under några höstveckor studerar och följer vi
fåglarnas återflytt söderut. Platsen är inte oäven
för sträckande fågel, och passeras stundvis av stora
mängder tättingar, trastar, duvor, gäss och svanar
och en del vadare.
Rovfågelsträcket kan också vara givande, kanske
någon fjällvråk i oktober-november. Så håller vi
också koll på fågelmatningen vid parkeringen, som
drar till sig många småfåglar. Allt i ett lugnt tempo,
med gott om tid att förtära medhavd fika!
Kontaktperson: Kenneth Johansson 070-231 65 91.
TORSDAGSFÖRMIDDAG, ”SLOW”SKÅDNING FÖR
DAGLEDIGA VID ÄLJE-PORSEN
Torsdag 29 oktober, kl 10:00-14:00
Under några höstveckor studerar och följer vi fåglarnas återflytt söderut. Platsen är inte
oäven för sträckande fågel, och passeras stundvis av stora mängder tättingar, trastar, duvor,
gäss och svanar och en del vadare. Rovfågelsträcket kan också vara givande, kanske någon
fjällvråk i oktober-november. Så håller vi också koll på fågelmatningen vid parkeringen, som
drar till sig småfåglar. Allt i ett lugnt tempo, med gott om tid att förtära medhavd fika!
Kontaktperson: Kenneth Johansson 070-231 65 91.
TORSDAGSFÖRMIDDAG, ”SLOW”SKÅDNING FÖR DAGLEDIGA VID ÄLJE-PORSEN
Torsdag 5 november, kl 10:00-14:00
Under några höstveckor studerar och följer vi fåglarnas återflytt söderut. Platsen är inte
oäven för sträckande fågel, och passeras stundvis av stora mängder tättingar, trastar, duvor,
gäss och svanar och en del vadare. Rovfågelsträcket kan också vara givande, kanske någon
fjällvråk i oktober-november. Så håller vi också koll på fågelmatningen vid parkeringen, som
drar till sig många småfåglar.
Allt i ett lugnt tempo, med gott om tid att förtära medhavd fika!
Kontaktperson: Kenneth Johansson 070-231 65 91.
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Vid fågeltornet Älje-Porsen. Foto: Kenneth Johansson

TORSDAGSFÖRMIDDAG, ”SLOW”SKÅDNING FÖR DAGLEDIGA VID ÄLJE-PORSEN
Torsdag 15 oktober, kl 10:00-14:00
Under några höstveckor studerar och följer vi fåglarnas återflytt söderut. Platsen är inte
oäven för sträckande fågel, och passeras stundvis av stora mängder tättingar, trastar, duvor,
gäss och svanar och en del vadare. Rovfågelsträcket kan också vara givande, kanske någon
fjällvråk i oktober-november. Så håller vi också koll på fågelmatningen vid parkeringen, som
drar till sig många småfåglar. Allt i ett lugnt tempo, med gott om tid att förtära medhavd
fika!
Kontaktperson: Kenneth Johansson 070-231 65 91.

DE TRASIGA LANDSKAPENS SVARTA JUVEL
Torsdag 5 november, kl 18:00-ca 20:00
Reino Andersson berättar
om hans arbete med svart
rödstjärt, de trasiga
landskapens svarta juvel. Det
berättas även lite allmänt om
denna fågelart.
Föredraget börjar kl 18:00 i
Studiefrämjandets lokal på
Junogatan 9 i Uddevalla.
Kostnad 30:- och fika ingår.
Platserna är begränsade.
Anmälan senast 3/11:
Sussie Carlström 073-690 41 60.

Svart rödstjärt. Foto: Rudi Jelinek

Foto: Per Wohlin

Visste ni att 2019 konstaterades
fyra häckningar av svart rödstjärt
väster om Uddevalla.
I år har det varit en sjungande
hane vid Benders lastbilsinfart
på Frölandsrakan, och ett par häckade vid Bastionsgatan.
I Gamla varvsområdet sjöng en
adult hane som saknar en framtå
på vänster fot. Tack vare gamla
bilder har Per Wohlin lyckats hitta
en bild från 2015 där kännetecknet
gick att urskilja. Fågeln var adult
redan då, och är nu alltså inne på
åtminstone sitt sjunde levnadsår.
Fågeln har döpts till Old Twotoe.
/Ingemar Åhlund
GÄSS OCH ÖRNAR VID HÄSTEFJORDEN
Lördag 7 november, kl 09:00-ca 13:00
Under denna årligen återkommande utflykt tar vi oss runt i markerna kring Hästefjorden
och bekantar oss med senhöstens kvardröjande fågelfauna. Det blir förhoppningsvis mycket
gäss och svanar och även en del rovfåglar, kanske fjällvråk, havsörn och med lite tur även
någon kungsörn.
För er som kommer från Uddevallahållet har vi samling (begränsad samåkning i dessa Coronatider) vid Blomsterlandet i Uddevalla kl 08:30. Sedan strålar vi samman vid Bygdegården,
Siviken ca kl 09:00.
Kontaktperson och anmälan: Kenneth Johansson 070-231 65 91.
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FÅGLAR FRÅN BOHUSLÄN – För kvinnor
Torsdag 12 november, kl 18.00-20:00
En kväll då Sussie Carlström visar foton på fåglar och vyer fotade i Bohuslän. Under tiden
ges tips om vilka fåglar man kan se på olika fågellokaler runt om i Bohuslän.
Kostnad 30:- och fika ingår. Vi är i Studiefrämjandets lokal på Junogatan 9.
Anmälan senast 10/11: Sussie Carlström 073-690 41 60.

Pilgrimsfalk & bofink. Foto:Sussie Carlström

FÖREDRAG OM ARTPORTALEN
Tisdag 17 november, kl 18:00-ca 20:00
Både ni som inte har konto eller
som har konto är välkomna. Vi
kommer bl.a. att gå igenom hur
man skapar ett konto, bifogar bild,
lägger till medobservatörer, ändrar
fynd, söker efter fynd, skapar ny
lokal, skriver rapport m.m.
Föredragshållare är Sara Elg och
Per Wohlin.
Kostnad 30:- och fika ingår.
Vi är i Studiefrämjandets lokal på Junogatan 9.
Anmälan senast 14/11: Sussie Carlström 073-690 41 60.
OM ARTPORTALEN – För kvinnor
Torsdag 19 november, kl 18:00-ca 20:00
Under denna kväll berättar Sara Elg och Sussie Carlström om artportalen, varför man ska
rapportera och hur man rapporterar. Vi hjälper till att skapa konton till de som vill ha ett
konto. Vi svarar på frågor från de som har konton och som inte riktigt har kommit igång
ännu. Vi visar hur man finner observationer med mera, beroende på vad tiden räcker till,
lämna gärna önskemål vid anmälan. Även ni som inte vill ha ett konto men som vill veta
mera är välkomna.
Kostnad 30:- och fika ingår.
Vi kommer att vara i en lokal i Herrestad, exakt vart fås vid anmälan.
Anmälan senast 17/11: Sussie Carlström 073-690 41 60.
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FÅGELSKÅDNING GENOM KAMERAN – Lysekil
Tisdag 8 december, kl 18:00-ca 20:00
Patrik Eld delar med sig av sin stil gällande fågelfotografering, med förnyelse från fjolårets
visning. Nya bilder och nya projekt har gjorts under året. Patrik visar bilder och pratar om
sin fågelskådning genom kameran. Lite om själva fotandet och visar bilder med tillhörande
beskrivningar från diverse fotoplatser så som t.ex. Gysinge, Runde, Hornborgasjön, Stora
Karlsö, Sotehuvud, båten, skogen…
Bildvisningen börjar kl 18:00 i Lysekils Segelsällskapets lokaler. Kostnad 30:- och fika ingår.
Anmälan senast 6/12: Sussie Carlström 073-690 41 60.

Toppskarv, kungsörn & backsvala.

FÅGELSKÅDNING GENOM KAMERAN – Uddevalla
Foto: Patrik Eld
Tisdag 15 december, kl 18:00-ca 20:00
Patrik Eld delar med sig av sin stil gällande fågelfotografering. Patrik visar bilder och pratar
om sin fågelskådning genom kameran. Lite om själva fotandet och visar bilder med tillhörande beskrivningar från diverse fotoplatser så som t.ex. Gysinge, Runde, Hornborgasjön,
Stora Karlsö, Sotehuvud, båten, skogen… Bildvisningen börjar kl 18:00 i Studiefrämjandets
lokaler, Junogatan 9. Kostnad 30:- och fika ingår.
Anmälan senast 13/12: Sussie Carlström 073-690 41 60.
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2021 våren, några programpunkter som redan nu är klara!
Glöm inte att utställningarna på Bohusläns Museum pågår fortfarande, värt att besöka
flera gånger!
VINTERFÅGLAR INPÅ KNUTEN – För kvinnor
Söndag 17 januari, kl 09:00-ca 11:00
Vi besöker några fågelbord i Uddevalla. Val av fågelbord väljs av väder, vind och fågeltillgång. Snart är det BirdLife Sveriges landsomfattande fågelbordsräkning och vi går igenom
hur man registrerar sig, hur man sänder in resultatet via Internet och via appen.
Ta med fika. Samlingsplats fås vid anmälan.
Kontaktperson & anmälan senast 15/1: Sussie Carlström 073-690 41 60.
VINTERFÅGLAR VID BROARNA I NORRA BOHUSLÄN
Söndag 31 januari, kl 09:00-ca 12:00
Denna januarisöndag besöker vi broarna i norra Bohuslän så som Måkesund,
Resöbron och Älgölera samt andra lokaler
på Resö och Rossö. Beroende på istäcket kan vi så här års med lite tur hitta
arter som sjöorre, svärta eller kanske
någon salskrake eller alfågel och kanske
drar någon havsörn förbi. Vi träffas på
parkeringen vid Måkesund/bron till Galtö
klockan 09:00 och räknar med att vara
ute några timmar beroende på väder så
ta med fika.
Kontaktperson: Sara Elg 073-716 56 15.

Foto: Sara Elg

ARTRALLY
Lördag 6 februari, (valfri start från kl 05:00)-17:00
Inga förkunskaper behövs. Man kan leta
arter för att jämföra med det egna lagets
antal från år till år, eller tävla mot andra.
Vi letar efter många olika arter under en
dag. Flest arter vinner såklart! Vi genomför detta lagvis, anmäl ert lag som består
av 3-4 personer. Efter rallyt är det obligatorisk samling kl 16:00 på Rasta i Håby
för genomgång av dagens arter efter
valfri fika eller matbit på Rasta.
Skärpiplärka. Foto: Jörgen Olsson
Nya lag är välkomna att våga prova.
Kontaktperson & anmälan senast 5/2: Jörgen Olsson 070-305 06 95.
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SPELFYKTSINVENTERING AV ÖRN
Lördag 13 februari, kl 09:00-ca 13:00
Denna lördag letar vi upp några höga höjder i norra Bohuslän där vi har god sikt ifrån och
spanar efter örnar. Ingen förkunskap krävs, utan bara viljan att leta upp ”stora” fåglar och så
hjälps vi åt att artbestämma dem. Blir vi många personer delar vi upp oss till fler höjder och
har telefonkontakt emellan. Inställt vid för dålig väderlek. Ta med varma kläder och fika för
en heldag.
Samling vid Femstenabergs rastplats kl 09:00.
Kontaktperson & anmälan senast 14/2: Håkan Elg 070-269 57 25.
VINTERFÅGLAR VID SVÄLTE KILE
Söndag 14 februari, kl 10:00-12:00
Vi skådar på ett flertal ställen vid Svälte Kile och
hoppas på att få se salskrake, bergand, vigg och en
del annat intressant om det inte är för mycket is.
Samling vid affären ”Rotan”.
Kontaktperson: Berndt-Johan ”Zeb” Lindberg
070-348 57 89.
ÅRSMÖTE PÅ RAMSVIKS ÖVERGÅRD
Lördag 27 mars, kl 08:00-ca 14:00
Kl 08:00 samling vid Haby parkering för de som vill
ägna förmiddagen åt fågelskådning innan årsmötesförhandlingarna.
Kl 11:45 börjar vi med föredrag av BirdLife Sveriges
ordförande Lotta Berg ”Friskt och sjukt bland fåglarna - på fågelbordet och ute i naturen”. Vilka sjukdomar eller smitta är det som kan dyka upp bland våra
fågelbordsfåglar och hur är det i lantbruket - kan
fåglarna ställa till bekymmer för husdjuren? Sedan
blir det röstning av Årets Fågel 2020. Kl 13:00 börjar
årsmötesförhandlingarna. BohOF bjuder på fika.
Kontaktperson: Stefan Malm 076-100 51 84.
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Vitkindad gås, gulsparv och pilfink.
Foto: Lotta Berg

Köp gärna våra användningsbara
prylar och samtidigt stöder ni
föreningen!
Bärkasse
75:Keps
100:T-shirt (s-xxl)
100:Klistermärke
20:Lunnefågel Pins
30:Kalenderbanderoll
350:En kalender för 2021 med era egna bilder!
I papper eller på papper som kan fästas på
golv, vägg, dörr eller som här på ett kylskåp
men som inte avger klisterrester.
Vi kan sända per post eller stämma träff
för överlämning i Uddevalla, Fjällbacka,
Tanumshede och
Strömstad.
Ni kan betala kontant,
via postgiro
169 55 43-7 eller via
swish till föreningens nummer; 123 173 2049. För postpaket eller brev
tillkommer frakt/porto.
Beställ via Sussie Carlström 0736-90 41 60 sussie@alltidreklam.se innan betalning.

Medlemskap

Eftersom Bohusläns Ornitologiska Förening från och med 2019 är integrerade med BirdLife
Sverige är det dessa priser som gäller för att bli medlem i vår förening och BirdLife Sverige.
•
Medlemskap i BohOF/BirdLife Sverige inkl. tidskriften Fåglar i Bohuslän 150:(ungdom 50:-) (familjemedlem 50:-)
•
Ovanstående inkl. tidskriften Vår Fågelvärld ytterligare 330:(ungdom 165:-) (familjemedlem för BirdLife 60:-)
Ni betalar summan till BirdLife till BG 900-5653 och skriver ert namn. Sedan mailar ni till
medlem@birdlife.se och uppger namn, adress, telefon, e-post och vad summan avser
(medlemskap i BohOF) då fältet vid inbetalningen är för kort.
Medlemsfrågor:
Ändringar i medlemskapet & frågor; medlem@birdlife.se eller 0485-444 40 eller kontakta
BohOF medlemsansvarig Kenneth Johansson, 070-231 65 91 kennethgjohansson@telia.com
Gåvor
Vid gåvor sänder ni dem till BohOF Plusgiro 169 55 43-7 eller Swish 123 173 20 49 och
uppge om ni önskar att pengarna ska gå till något speciellt ändamål.

