
Protokoll Rrk-möte   
 
Tid:  3 mars 2020 kl 18:00 – 21:45 
 
Plats:  Lergodsvägen 2, Ödsmål (hos Thomas Liebig) 
 
Kallade: Sara Elg, Lennart Hermansson, Rune Hixén, Thomas Liebig, Peter Strandvik, 

Lars Viktorsson, (Ingemar Åhlund) och Matti Åhlund.  
(Frånvarande ledamöter inom parentes). 

- -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - - - - 
 
Mötets öppnande 
Närvarande hälsades välkomna och mötet öppnades. 
 
Val av mötesordförande 
Till ordförande för mötet valdes Peter Strandvik. 
 
Tillkommande punkter 
En tillkommande punkt lades till dagordningen: Piplärkor på Ramsvikslandet. 
 
Föregående mötesprotokoll 
Inga synpunkter framfördes gällande föregående mötesprotokoll. 
 
Raritetsrapporter och observationer 
Diskussion av inkomna, ej färdigbedömda raritetsrapporter (Bilaga 1) 
Diskussion fördes kring inkomna raritetsrapporter. Tre inkomna rapporter från 2020 godkändes för 
publicering och en är ej färdigbehandlad. Tre inkomna rapporter från 2019 godkändes för publicering. Ett 
fynd godkändes som hybrid av sädesärla, alba x yarellii. En rapport gällande snösiska har godkänts baserat 
på rapportörens uppgifter då dokumentationskrav har beslutats tas bort enligt riktlinjer från Nrk. Ytterligare 
uppgifter efterfrågas gällande två rapporter. Två rapporter beslutades underkännas för publicering. En 
rapport är skickad till Rk för bedömning. 
 
Fördelning för efterfrågande av raritetsrapporter som ännu inte kommit in (Bilaga 2) 
Fynd där dokumentation krävs, men som ännu inte inkommit gicks igenom och fördelades för efterfrågande 
av dokumentation. 
 
Diskussion av ännu ej validerade observationer 2019 (Bilaga 3) 
Diskussion fördes kring tre ännu ej validerade observationer från 2019. 
 
Ej validera observationer 1967–2019 (Bilaga 4) 
Kommunvis presentation av ej validerade observationer från åren 1967–2019. Punkten bordläggs till nästa 
möte. 
 
Inkomna synpunkter, göktytedom och snösiskedom 
Synpunkter har framförts från rapportörer gällande bedömningar av ett fynd av snösiska och ett fynd av 
göktyta. Svar har givits gällande fynd av snösiska och kommunikation pågår med synpunktslämnare 
gällande fynd av göktyta. 
 
Rapportmall 
Valideringskriterier för återstående arter (Bilaga 5) 
Sammanställning över arter, underarter och hybrider som saknar valideringskriterium i Artportalen för 
Bohusläns rapportområde. Valideringskriterium saknas idag för 145 sådana poster/rader. Förslag finns att 
följa Rrk i Göteborg. 
 
Valideringskriterium läggs in för de arter och hybrider som saknar detta idag (periodregel 1960–2030). Om 
arten eller hybriden inte är påträffad läggs valideringskriterium in för att detta skall finnas om arten eller 
hybriden påträffas i framtiden, men anges då som ”ej påträffad”. Bara påträffade hybrider läggs till i 
rapportmallen. Validering krävs ej för hybriden grågås X kanadagås. 
 
Fråga har ställts till RK gällande vilka hybrider som de skall validera. RK meddelar att hybrider, där en av 
arterna i hybriden är en RK-art, valideras av dem. 
 



Korrigering av valideringen av tobisgrisslans underarter 
Felaktigheter har funnits gällande underarter av tobisgrissla. Ett antal fynd finns av den baltiska underarten 
med möjlig reproduktion där underart behöver ändras till den atlantiska underarten. Felaktigheten kan vara 
ett resultat av feltryck vid val av art/underart. Överlappande regler finns där hjälp begärs av Artportalen. 
Observatörer ombeds ändra underart. 
 
Ändringar i rapportmall i övrigt 

- Validering av grågås vintertid beslutades att tas bort. 
- Valideringsregler är uppdaterade för göktyta och brandkronad kungsfågel. Mallen återstår att 

uppdatera. 
- Valideringsregler beslutades ändras gällande antal för entita, tofsmes, trädkrypare och kattuggla från 

5 till 10 individer. Jämförelse inför justeringen har gjorts med Rrk i Göteborg och Dalsland. 
- Valideringskriterium beslutades ändras för havssula till att omfatta fynd med antal på 100 individer 

eller fler. 
 
Artportalen 
Fel i Artportalens valideringsregler har upptäckts då markering om intressanta fynd i vissa fall saknas om 
fyndet endast står som noterad och antal ej är angivet. Kommunikation har skett med Artportalen och 
felaktigheter åtgärdats. 
 
Önskemål från styrelsen finns att validering respektive avvalidering av samtliga poster i Artportalen av 
observationer 1960–2019 skall vara klara till årsskiftet 2019/2020. Arbete har kommit långt och gamla fynd 
har börjat läggas in. 
 
Diskussion fördes kring ”Yt-lokaler/polygoner”. Frågan om användning av yt-lokaler behöver diskuteras 
vidare inom Rrk och tas upp på nytt vid nästa möte. Frågan kan lyftas vid årsmötet för att inhämta 
synpunkter från observatörer. 
 
Diskussion fördes kring rapportering med exakta positioner vid känsliga häckningar. 
 
Ändring av valideringsregler i AP för göktyta och brandkronad kungsfågel är genomförda. 
 
Administration av ”Ej återfunnen” och Inkonsekvens vid bedömning av fynd med ”?” lyftes. Ej återfunnen och 
fynd med artbestämning osäker ska inte valideras.  
 
Flera fynd finns där dialog med rapportör är avslutad, men ej åtgärdad. Administratörer behöver gå igenom 
dessa. 
 
Kritik har framförts mot Rrk för att fynd har underkänts medan dialog med rapportör förts, där denne inte 
hunnit svara. Frågan diskuterades. 
 
Arbetsordning 
Förslag finns att ändra validering för litteraturfynd från 1967 till 1950 (periodregler) resp. 1960 (status- och 
aktivitetsregler). Detta för att få en bättre överrensstämmelse med valideringsreglerna i Artportalen. 
Jämförelse har gjorts med hur Västergötland (litteraturfynd från 1800) och Göteborg (litteraturfynd från 1900) 
gör. Litteraturfynd beslutades valideras från 1950, där tydliga referenser finns i kommentarsfältet. 
 
Sara Elg kommer från årsskiftet börja administrera Tanums kommun, vilket Matti Åhlund tidigare gjort. 
 
Hemsidan 
Peter har tagit fram ett förslag på text till ”Rrk frågar”. Frågan bordläggs till nästa möte. 
 
 



 
Nrk 
Riktlinjer har skickats ut från Nrk vilka diskuterades: 

- Validering av ett antal arter och underarter. För Rrk Bohuslän behöver justering göras för snösiska, 
dubbelbeckasin, rasbestämda nötkråkor, tundrasädgås och tajgasångare. Beslut tas att 
implementera förslaget och dokumentationskrav tas bort för dessa arter och underarter, men 
dokumentation kan fortfarande efterfrågas för specifika fynd. Beslutas att ändringen gäller retroaktivt 
från 2019-01-01. Förslag lyfts om inte Sädesärla underarten yarellii borda vara med här. Synpunkt 
skickas om detta till Nrk. 

- Skyddsklassinskränkningar/ behörigheter för Rrk-ledamöter. Diskussion fördes kring behörigheter. I 
Rrk Bohuslän behövs högsta behörighet för alla i och med att administration sker per kommun och 
inte utifrån artgrupper. Förslag att skicka motivering till Nrk att vi tycker detta upplägg fungerar bra 
och värdesätter lokalkännedom, men frågan kan komma att omprövas. 

- Fotogodkännande. Implementeras men foton skickas runt till Rrk-ledamöter innan godkännande 
görs. 

- Validering av fenologiskt intressanta arter. Punkten bordläggs till nästa möte. 
 
Nrk-arter 2019 ska vara klara i slutet på mars. Matti arbetar med detta. 
 
Ett felrapporteringsärende har skickats ut från Nrk. Svar har givits i frågan. 
 
Övriga frågor 
Önskemål finns från BohOF:s styrelse att Rrk på årsmötet ger en presentation av Rrk:s sätt att arbeta. Sara 
håller i föredraget. 
 
Peter har tagit fram ett förslag på årsberättelse för 2019. Förslaget gås igenom och skickas in av 
sekreteraren till styrelsen i början av mars. 
 
Årets observation 2019. Tre förslag beslutades ges från Rrk till årsmötet: dvärgspov, dvärgsparv och 
rödhuvad törnskata. 
 
Vår kommunikation mellan mötena skulle kunna vara bättre med fler involverade/svar/synpunkter. 
Diskussion fördes kring hur vi når detta. 
 
Peter kontaktar Rrk Göteborg gällande två fynd i Bohuslän, men inom rapportområde Göteborg. Fynden 
gäller bergstajgasångare och gulnäbbad lira. 
 
Diskussion kring piplärkor på Ramsvik bordlades till nästa möte. 
 
Nästa möte 
Datum för nästa möte: 2020-10-06 
 
 
Uddevalla 2020-05-28 
 
Sara Elg 
 


