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Till varje aktivitet
Välj anpassade kläder efter väderlek. 

Det kan bli mycket kallt då man ibland 
står stilla och vädret kan ändras snabbt 

så ta med en extra varm tröja. 
Oftast är det fika, men inte på de 

exkursioner som är korta.

Vid dåligt väder kan aktiviteterna 
bli inställda. Vid osäkerhet fråga 

kontaktpersonen.
Vid samåkning betalar vi 20:-/mil till 
chauffören delat på antal personer i 

bilen.
Programpunkter kan tillkomma, 

tas bort eller ändras.
Håll koll på hemsidan: 

www.bohof.com

Styrelsen 
Från årsmötet i april

Ordförande 
Stefan Malm
azurmes68@gmail.com
Mobil 076-100 51 84

Vice ordförande & inventeringsansvarig
Peter Nilsson
peter@vindomarin.se
Mobil 070-423 92 97

Sekreterare
Ing-Marie Nilsson 
flingan.nilsson@gmail.com
Mobil 072-504 14 03

Kassör & medlemsansvarig 
Kenneth Johansson 
kennethgjohansson@telia.com 
Mobil 070-231 65 91 

Aktivitetsansvarig
Sussie Carlström
sussie@alltidreklam.se
Mobil 073-690 41 60

Fågel & naturskyddsfrågor
Ralf Karlsson
rgpk1952@gmail.com
Mobil 070-379 86 16

Fågel & naturskyddsfrågor
Monica Aronsson 
monica.skistad@gmail.com
Mobil 070-635 94 30

Ledamot
Jonny Jonsson
jonny.belab@telia.com
Mobil 070-296 35 18

Ledamot
Sara Elg
elg.sara@hotmail.com
Mobil 073-716 56 15

Valberedningen
Håkan Elg sammankallande
h_elg72@hotmail.com
Mobil 070-269 57 25 

Stefan Oscarsson
bridled@hotmail.com
Mobil 070-756 70 65

Torbjörn Arvidsson
65tobbe@hotmail.se
Mobil 070-238 73 04

BohOF:s styrelserepresentant i Rrk
Rune Hixén
runehixen@gmail.com
Mobil 070-693 02 00

Framsidan: Gärdsmyg. 
Foto: Lennart Hermansson
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Aktivitetsprogram våren 2021
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 åker i egna bilar om inte 
skådarna själva är överens och beslutar att åka i samma bil. Vi lånar inte ut tub eller kikare, 
så ta med egen utrustning. Var rädda om er och varandra, så ses vi utomhus!

UTSTÄLLNINGEN ”VI FÅGLAR” – BOHUSLÄNS MUSEUM
1 januari - 11 april 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. Utställningen tål att besökas 
många gånger. Titta först på bohuslansmuseum.se så 
museet inte är stängt pga pandemin.

VINTERVANDRING JORDHAMMARSVIKEN, STENUNGSUND 
Lördag 2 januari, kl 09:00-ca 13:00 
Dags att börja röra på sig efter all mat i helgerna. Vi kommer att gå och titta på de fåglar 
som finns kvar i Skedhammarsviken och Jordhammarsviken. Normalt brukar det finnas 
ganska mycket att titta på så här års; kungsfiskare, havsörn, salskrake och bergand om 
vi har tur. Aktiviteten varar i ca fyra timmar. Ta med fika. 
Samling vid parkeringen Jordhammars herrgård kl 09:00. 
Kontaktperson: Stefan Malm 076-100 51 84. 
Samarrangemang med Stenungsunds Naturskyddsförening

TORSLANDAVIKEN
Söndag 10 januari, kl 08:00-ca 11:00
Vi besöker olika lokaler på Torslandaviken och kan få 
se brunand, snatterand, salskrake, vinterhämpling och 
berglärka. Även vattenrall, smådopping, kungsfiskare 
och rördrom har vi chans på. Kan det finnas en en 
svarthakad buskskvätta i området?
Samlingsplats fås vid anmälan. 
Vi kan åka samtidigt från Uddevalla eller om 
någon vill ansluta sig efter vägen eller så ses vi vid 
Torslandaviken. Ta med fika.
Anmälan senast 8/1: Per Wohlin och 
Sussie Carlström 073-690 41 60.

Svarthakad buskskvätta. Foto: Lennart Hermansson
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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.
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 och kanske någon 
salskrake eller alfågel och eventuellt drar någon havsörn förbi. 
Vi träffas på parkeringen vid Måkesund/bron till Galtö 
kl 09:00 och räknar med att vara ute några timmar 
beroende på väder så ta med fika.
Kontaktperson: Sara Elg 073-716 56 15.

ARTRALLY 
Lördag 6 februari, valfri start från kl 05:00-16:00
Inga förkunskaper behövs. Man kan leta arter för att jämföra med det egna lagets antal 
från år till år, eller tävla mot andra lag. Man ska försöka hitta så många olika arter under en 
heldag som det går. Det lag som har flest arter vinner vandringspokalen. Vi genomför detta 
lagvis, anmäl ert lag som består av 2-5 personer. 
För att en fågel ska räknas: Vid lag med 2 personer måste båda se eller höra fågeln, lag med 
3 personer måste 2 se/höra, lag med 4 personer måste 3 se/höra och lag med 5 personer 
måste minst 4 se eller höra fågeln för att den ska räknas.

I år är det många som inte samåker men det går 
bra att åka i egna bilar, ett perfekt tillfälle för 
laget att bara skåda i sin hemkommun. 

Kl 16:00 ska lagets artlista fotas av och sändas 
till Sussie Carlström 073-690 41 60. För de som 
vill görs en genomgång kl 16:15 med ifyllnad 
av arterna i realtid via webben och länk fås 
vid anmälan och det går att medverka utan 
installation av extra programvara. Kl 16:30 
beräknas vi vara klara och resultat visas sedan 
på hemsidan och våra sociala medier. 
Nya lag är välkomna!
Anmälan senast 4/2: Jörgen Olsson 070-305 06 95. 
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Nötskrika. Foto: Per Wohlin
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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. 
Anmälan senast 12/2: 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.

MÖT VÅRFÅGLARNA VID HÄSTEFJORDEN 
Lördag 6 eller 13 mars, kl 08:30-14:00
Upplev vårfåglarnas ankomst i det fågelrika 
Hästefjordsområdet. Området är en samlingsplats för nyanlända svanar, gäss, tranor, vipor 
och lärkor. Mindre sångsvan är årsviss, likaså sädgås och bläsgås. Chans på rovfåglar som 
fjällvråk och havsörn. Eftersom snösmältning och islossning varierar från år till år och vi 
gärna vill pricka in skådespelets höjdpunkt, så bestämmer vi exakt datum när det närmar 
sig. Är du intresserad att följa med anmäl dig i god tid så hör jag av mig när det närmar sig. 
För er som kommer från Uddevallahållet har vi samling vid Blomsterlandet i Uddevalla 
kl 08:30. Om pandemiläget tillåter blir det samåkning, annars transport i egen bil (tråkigt ur 
miljösynpunkt, men nödvändigt under rådande omständigheter). Sedan strålar vi samman 
vid Bygdegården, Siviken ca kl 09:00. Ta med fika.
Anmäl dig i god tid: Kenneth Johansson 070-231 65 91.

NATURMORGON FÖR DAGLEDIGA, ÄLJE-PORSENS NATURRESERVAT
Torsdag 11 mars, kl 07:30-12:00
Passa på och ta chansen att följa vårfåglarnas ankomst vid en stadsnära och lättillgänglig 
fågellokal, som bjuder på dom vanliga arterna, men ibland också någon överraskande 
”raritet”. Vi rör oss i området mellan 
Älje-torpet och fågeltornet, så kommer du 
lite sent är det säkert inga problem att hitta 
oss. Glöm inte att ta med fika! Regnskydd 
för eventuella regnskurar fås under tak i 
fågeltornet. Välkomna!
Kontaktperson: Kenneth Johansson 
070-231 65 91.

Foto: Kenneth Johansson

Tornfalk. Foto: Per Wohlin
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NATURMORGON FÖR DAGLEDIGA, ÄLJE-PORSENS NATURRESERVAT
Torsdag 18 mars, kl 07:30-12:00
Passa på och ta chansen att följa vårfåglarnas ankomst vid en stadsnära och lättillgänglig 
fågellokal, som bjuder på dom vanliga arterna, men ibland också någon överraskande 
”raritet”. Vi rör oss i området mellan Älje-torpet och fågeltornet, så kommer du lite sent är 
det säkert inga problem att hitta oss. Glöm inte att ta med fika! Regnskydd för eventuella 
regnskurar fås under tak i fågeltornet. Välkomna!
Kontaktperson: Kenneth Johansson 070-231 65 91.

FLYTTFÅGLAR VID TJURHOLMEN
Söndag 21 mars, kl 06:00-ca 13:30
Denna förmiddag spenderar vi på Tjurholmen för att skåda flyttfåglar och hoppas vi se 
flyttande gäss, svanar och förhoppningsvis lite insträckande rovfåglar. Ta med fika.
Samlingsplats ges vid anmälan.
Anmälan senast 19/3: Jörgen Olsson 070-305 06 95.

NATURMORGON FÖR DAGLEDIGA, ÄLJE-PORSENS NATURRESERVAT
Torsdag 25 mars, kl 07:30-12:00
Passa på och ta chansen att följa vårfåglarnas ankomst vid en stadsnära och lättillgänglig 
fågellokal, som bjuder på dom vanliga arterna, men ibland också någon överraskande 
”raritet”. Vi rör oss i området mellan Älje-torpet och fågeltornet, så kommer du lite sent är 
det säkert inga problem att hitta oss. Glöm inte att ta med fika! Regnskydd för eventuella 
regnskurar fås under tak i fågeltornet. 
Välkomna!
Kontaktperson: Kenneth Johansson 070-231 65 91.

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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NATURMORGON FÖR DAGLEDIGA, ÄLJE-PORSENS NATURRESERVAT
Torsdag 1 april, kl 07:30-12:00
Passa på och ta chansen att följa vårfåglarnas ankomst vid en stadsnära och lättillgänglig 
fågellokal, som bjuder på dom vanliga arterna, men ibland också någon överraskande 
”raritet”. Vi rör oss i området mellan Älje-torpet och fågeltornet, så kommer du lite sent är 
det säkert inga problem att hitta oss. Glöm inte att ta med fika! Regnskydd för eventuella 
regnskurar fås under tak i fågeltornet. Välkomna!
Kontaktperson: Kenneth Johansson 070-231 65 91.

ORRSPEL SVARTEDALEN 
Lördag 3 april, kl 06:00-10:00
Vi tänkte ge oss ut i Svartedalen denna vårmorgon för att lyssna på spelande orrar. 
Sparvuggla och tjäder kanske också visar sig. Ta på er ordentligt då det kan vara riktigt kallt 
så här års även om det är vår enligt almanackan. Samling vid parkeringen Stenungsund 
Golfklubb kl 06:00. Ta med fika.
Kontaktperson: Stefan Malm 076-100 51 84. 
Samarrangemang med Stenungsunds Naturskyddsförening

KYNNEFJÄLL OCH SEDAN 2 FÅGELSJÖAR I MUNKEDAL
Tisdag 6 april, kl 06:00
Vi börjar med att åka upp till Bredmossen och är där ett par timmar för att lyssna på 
orre och kanske får höra ljungpipare och sparvuggla. Vi åker sedan vidare till fågelsjöar i 
Munkedals Kommun, Lersjön och Sannesjön, där det finns lite av varje. Ta med fika.
Samling kl 06:00 vid Håby Rasta.
Anmälan senast 4/4: Lennart Hermansson 070-267 05 84.

TISDAGSKVÄLL FRÅN UDDEVALLA
Tisdag 6 april, 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 samma dag pga väder, vind och utbud på fågel. Ta med fika.
Kontaktperson: Sussie Carlström 073-690 41 60.
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NATURMORGON FÖR DAGLEDIGA, ÄLJE-PORSENS NATURRESERVAT
Torsdag 8 april, kl 07:30-12:00
Passa på och ta chansen att följa vårfåglarnas ankomst vid en stadsnära och lättillgänglig 
fågellokal, som bjuder på dom vanliga arterna, men ibland också någon överraskande 
”raritet”. Vi rör oss i området mellan Älje-torpet och fågeltornet, så kommer du lite sent är 
det säkert inga problem att hitta oss. Glöm inte att ta med fika! Regnskydd för eventuella 
regnskurar fås under tak i fågeltornet. Välkomna!
Kontaktperson: Kenneth Johansson 070-231 65 91.

DALSLANDSTUR
Söndag 11 april, kl 05:00-ca 16:00
Vi samåker från Uddevalla till slutmålet Tresticklan, en nationalpark norr om Ed. Vi gör ev 
några korta stopp efter vägen för att kolla efter fågel. Väl uppe vid Tresticklan promenerar 
vi ca 1 mil på stig för att lyssna efter orre, tretåig hackspett, korsnäbbar, tofsmes, talltita, ja 
allt som hörs och visar sig. Efter Tresticklan tar vi oss söderut med flera stopp, bland annat 
vid fågeltornet vid Gösjön för att se på lite änder, vadare och rovfåglar samt Sunnanå för 
sjöfågel. Max 8 deltagare. Ta med fika för en heldag. Det går bra att ansluta vid Dals-Ed.
Anmälan senast 9/4: Per Wohlin och Sussie Carlström 073-690 41 60.

TISDAGSKVÄLL FRÅN UDDEVALLA
Tisdag 13 april, 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 samma dag pga väder, vind och utbud på fågel. Ta med fika.
Kontaktperson: Sussie Carlström 073-690 41 60.

UGGLEKVÄLL
Onsdag 14 april, kl 19:00-22:00
Denna kväll kommer vi att ta en tur till skogarna öster om Stenungsund för att lyssna på 
ugglor. Har vi tur kanske vi får höra såväl sparv- som katt- och pärluggla. Ta med fika.
Samling vid parkeringen Stenungsund golfklubb kl 19:00. 
Kontaktperson: Stefan Malm 076-100 51 84. 
Samarrangemang med Stenungsunds Naturskyddsförening
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NATURMORGON FÖR DAGLEDIGA, ÄLJE-PORSENS NATURRESERVAT
Torsdag 15 april, kl 07:30-12:00
Passa på och ta chansen att följa vårfåglarnas ankomst vid en stadsnära och lättillgänglig 
fågellokal, som bjuder på dom vanliga arterna, men ibland också någon överraskande 
”raritet”. Bra lokal för lärkfalk. Vi rör oss i området mellan Älje-torpet och fågeltornet, så 
kommer du lite sent är det säkert inga problem att hitta oss. Glöm inte att ta med fika! 
Regnskydd för eventuella regnskurar fås under tak i fågeltornet. Välkomna!
Kontaktperson: Kenneth Johansson 070-231 65 91.

TOFTA KILE 
Lördag 17 april, kl 08:00-13:00
Vi kör en liten vårexkursion till denna fina fågellokal. Årets första lövsångare och ladusvalor 
hälsar oss kanske välkomna. Gott om änder och vadare brukar det också vara så här års. 
Samling vid parkeringen vid Tofta Kile kl 08:00. Ta med fika.
Kontaktperson: Stefan Malm 076-100 51 84.

RAMSVIKSLANDET
Söndag 18 april, ca kl 07:30-ca 
12:00 
Vi börjar på Grosshamn med 
att titta ut över havet för att se 
havsfågel som t ex tobisgrissla, 
toppskarv och förhoppningsvis 
någon lom och havssula. Sedan går 
vi i närområdet för att leta rastande 
fåglar bland trastarna och piplärkor. 
Vi åker sedan vidare till Haby bukt 
som troligen bjuder på några olika 
vadarsorter samt kanske någon dopping. Det är en spännande tid då allt kan hända. Har vi 
tur blir det blåsfågel och kanske en albatross, vi har sett den förr och vill se den igen.
Ta med varma kläder och fika.  
Vid blåsfågel är det max 6 deltagare. 
Samling vid Grosshamns parkering och exakt tid ges vid anmälan.
Anmälan senast 16/4: Per Wohlin och Peter Nilsson 070-423 92 97.

Ha
by

. F
ot

o:
 S

us
sie

 C
ar

lst
rö

m
St

en
sk

vä
tta

. F
ot

o:
 L

en
na

rt
 H

er
m

an
ss

on



Sid 10 (20)

TISDAGSKVÄLL FRÅN UDDEVALLA
Tisdag 20 april, 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 
samma dag pga väder, vind och utbud på fågel. 
Ta med fika.
Kontaktperson: Sussie Carlström 073-690 41 60.

NATURMORGON FÖR DAGLEDIGA, 
ÄLJE-PORSENS NATURRESERVAT
Torsdag 22 april, kl 07:30-12:00
Passa på och ta chansen att följa vårfåglarnas ankomst vid en stadsnära och lättillgänglig 
fågellokal, som bjuder på dom vanliga arterna, men ibland också någon överraskande 
”raritet”. Bra lokal för lärkfalk. Vi rör oss i området mellan Älje-torpet och fågeltornet, så 
kommer du lite sent är det säkert inga problem att hitta oss. Glöm inte att ta med fika! 
Regnskydd för eventuella regnskurar fås under tak i fågeltornet. Välkomna!
Kontaktperson: Kenneth Johansson 070-231 65 91.

TOFTA KILE - för kvinnor
Torsdag 22 april, kl 18:00-ca 20:00
Vi bör få se snatterand, gravand och flera vadare som t ex rödbena, strandskata, 
gluttsnäppa och brushane. Vi hoppas även på skäggmes, vattenrall samt en del vårfåglar 
som kan ha anlänt. Gröngöling och fasan kanske vi kan få höra från skogen. Ta med fika.
Samling kl 18:00 vid övergången vid lilla parkeringen.
Kontaktperson: Anne-Marie Barregren 070-557 68 64.

STRÄCKSKÅDNING VID KÄLLSNÄS
Lördag 24 april, kl 07:15-ca 11.30
Vi kollar vårsträcket från berget norr om badplatsen vid Källsnäs i Stenungsunds kommun. 
Här har vi fin utsikt mot Hakefjorden från Ramsön i söder till Stenungsund i norr. Vid 
Källsnäs, Dagsholmarna och Anråseåns mynning rastar en hel del fågel så här års. Ibland 
lite udda änder som snatterand och årta men även gråhakedopping och svarthakedopping. 
Vi har också chansen att se både rovfåglar och tättingar under några morgontimmar på 
berget. Ta med fika. Samling kl 07:15 vid grusparkeringen ovanför småbåtshamnen.
Anmälan senast 22/4: Torbjörn Arvidsson 070-238 73 04, 65tobbe@hotmail.se. 

Sångsvan. Foto: Per Wohlin

Roskarl. Foto: Patrik Eld
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STRÄCKSKÅDNING VID BJÖRHOLMEN
Söndag 25 april, kl 07:15-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 i slutet av april och 
i början av maj. Vi räknar med att en del fiskgjusar och bruna kärrhökar fortfarande sträcker, 
och ibland dyker det upp något mer ovanligt, som exempelvis brun glada. Läget öster om 
Skagen är spännande även för tättingar, speciellt under morgontimmarna. Ta med fika.
Samling kl 07:15 vid parkeringen vid Björholmsvägen, mitt emot Björholmens Marina. 
Anmälan senast 22/4: Torbjörn Arvidsson 070-238 73 04, 65tobbe@hotmail.se.

TISDAGSKVÄLL FRÅN UDDEVALLA
Tisdag 27 april, 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 samma dag pga väder, vind och utbud på fågel. Ta med fika.
Kontaktperson: Sussie Carlström 073-690 41 60.

NATURMORGON FÖR DAGLEDIGA, 
ÄLJE-PORSENS NATURRESERVAT
Torsdag 29 april, kl 07:30-12:00
Passa på och ta chansen att följa vårfåglarnas ankomst 
vid en stadsnära och lättillgänglig fågellokal, som 
bjuder på dom vanliga arterna, men ibland också 
någon överraskande ”raritet”. Bra lokal för lärkfalk. Vi 
rör oss i området mellan Älje-torpet och fågeltornet, 
så kommer du lite sent är det säkert inga problem 
att hitta oss. Glöm inte att ta med fika! Regnskydd 
för eventuella regnskurar fås under tak i fågeltornet. 
Välkomna!
Kontaktperson: Kenneth Johansson 070-231 65 91.

Brun kärrhök. Foto: Per Wohlin

Gulärla. Foto: Per Wohlin
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HÄRMANÖ
Lördag 1 maj, ca kl 06:00-ca 14:30
Vi åker båt ut till ön där vi tillbringar dagen åt att titta på rastande tättingar, insträckande 
rovfåglar och havsfågel. Bra skor rekommenderas pga att vi förflyttar oss runt ön på tuff 
terräng. Ta med fika för en heldag. Transportavgift tillkommer. 
Samling vid färjeläget Tuvesvik, exakt tid fås vid anmälan.
Anmälan senast 27/4: Stefan Oscarsson 070-756 70 65.

TISDAGSKVÄLL FRÅN UDDEVALLA
Tisdag 4 maj, 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 samma dag pga väder, vind och utbud på fågel. Ta med fika.
Kontaktperson: Sussie Carlström 073-690 41 60.

NATURMORGON FÖR DAGLEDIGA, 
ÄLJE-PORSENS NATURRESERVAT
Torsdag 6 maj, kl 07:30-12:00
Passa på och ta chansen att följa 
vårfåglarnas ankomst vid en stadsnära och 
lättillgänglig fågellokal, som bjuder på dom 
vanliga arterna, men ibland också någon 
överraskande ”raritet”. Bra lokal för lärkfalk. 
Vi rör oss i området mellan Älje-torpet och 
fågeltornet, så kommer du lite sent är det 
säkert inga problem att hitta oss. Glöm inte 
att ta med fika! Regnskydd för eventuella 
regnskurar fås under tak i fågeltornet. 
Välkomna!
Kontaktperson: Kenneth Johansson 
070-231 65 91.
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Lärkfalk. Foto: Per Wohlin
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VANDRING I SVARTEDALENS NATURRESERVAT
Torsdag 6 maj, kl 18:00-ca 20:30
En vandring i Svartedalens Naturreservat på Bokenäs, Uddevalla. Vi hoppas att få se och 
nyanlända sångare samt att få visa en fin fågellokal att besöka. Ta med fika.
Samling på parkeringsplatsen Svartedalen kl 18:00 eller samåkning från Fröland kl 17:30.
Anmälan senast 5/5: Jörgen Olsson 070-305 06 95.

NORDKOSTER
Lördag 8 maj, kl 08:00-ca 16:00
Vi vandrar från Västra bryggan mot området runt Valnäs tjärne allra längst i norr där vi 
tillbringar ett par timmar med att spana in sträcket över havet, leta rastande tättingar i 
buskmarkerna och ser vad som finns i tjärnet. Förutom det fantastiska landskapet har vi 
goda möjligheter att se bland annat smålom och tobisgrissla över havet, blåhake och gök 
i buskmarkerna samt gulärla och rastande vadare i tjärnet. 
Nordkoster är också en plats där något oväntat kan dyka upp vid den här årstiden. 
Det blir en promenad på ett par kilometer men i lugnt tempo med många fågelstopp. 
Medtag matsäck och bra 
skor, alternativt stövlar om 
det ser ut att bli blött och 
regnigt. 
Samling ca kl 08:15 vid 
Kosterbåtarna (med 
reservation för ändring i 
tidtabellen, se hemsidan 
senare). Vi är tillbaka i 
Strömstad ca kl 16:00. 
Båtavgift tillkommer.
Kontaktperson: Martin 
Kvarnbäck 070-455 85 53.
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FÅGELTORNSKAMPEN
Lördag 8 maj, kl 05:00-13:00
Fågeltornskampen är en lättsam och trevlig aktivitet. Man bemannar fågeltorn och man 
hjälps åt tillsammans för att hitta olika fågelarter. Detta brukar vara en ”tävlingsform” för att 
tävla mot andra lag i fågeltorn i Norden. Blir denna nationella ”tävling” inställd så jämför vi/
tävlar vi mot varandra i Uddevalla Kommun. Alla fågelintresserade kan delta i evenemanget, 
det går bra att vara med hela tiden eller bara en begränsad tid. Ni väljer. Välkomna!

MOLLÖN, UDDEVALLA
Vi står vid fågelplattformen och tittar på vad 
för fågel denna dag kan erbjuda inom vadare, 
änder, rovfåglar och skogsfågel. Plattformen är 
lättillgänglig och även handikappanpassad. 
Kontaktperson: Jörgen Olsson 070-305 06 95.

SVÄLTE KILE, UDDEVALLA
Fågeltornet är synligt från vägen och nås via 
en spångad led från P-platsen utefter gamla 
Lanesundsvägen. Kanske får vi se tornseglare, 
vattenrall m.m.
Kontaktperson: Peter Nilsson 070-423 92 97.

ÄLJE PORSEN, UDDEVALLA
Vi står vid fågeltornet och kan se och höra 
mindre korsnäbb, trana, större hackspett, 
mindre hackspett, svartvit flugsnappare och 
många fler arter.
Kontaktperson: Jan Johansson 070-422 44 07.

Stare och enkelbeckasiner. 
Foton: Per Wohlin
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TISDAGSKVÄLL FRÅN UDDEVALLA
Tisdag 11 maj, 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 samma dag pga väder, vind och utbud på fågel. Ta med fika.
Kontaktperson: Sussie Carlström 073-690 41 60.

NATURMORGON FÖR DAGLEDIGA, ÄLJE-PORSENS NATURRESERVAT
Torsdag 13 maj, kl 07:30-12:00
Passa på och ta chansen att följa vårfåglarnas ankomst vid en stadsnära och lättillgänglig 
fågellokal, som bjuder på dom vanliga arterna, men ibland också någon överraskande 
”raritet”. Bra lokal för lärkfalk. Vi rör oss i området mellan Älje-torpet och fågeltornet, så 
kommer du lite sent är det säkert inga problem att hitta oss. Glöm inte att ta med fika! 
Regnskydd för eventuella regnskurar fås under tak i fågeltornet. Välkomna!
Kontaktperson: Kenneth Johansson 070-231 65 91.

TOFTA KILE 
Lördag 15 maj, kl 08:00-13:00 
Nu har de flesta flyttfåglarna anlänt. Häckningssäsongen är i full gång. Årets första törnskata 
kanske hälsar oss. Har det varit väderomslag kan det finnas gott om vadare. Ta med fika.
Samling vid parkeringen vid Tofta Kile kl 08:00. 
Kontaktperson: Stefan Malm 076-100 51 84.

TISDAGSKVÄLL FRÅN UDDEVALLA
Tisdag 18 maj, 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 samma dag pga väder, vind och utbud på fågel. Ta med fika.
Kontaktperson: Sussie Carlström 073-690 41 60.

Gråhäger. Foto: Patrik Eld
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NATURMORGON FÖR DAGLEDIGA, ÄLJE-PORSENS NATURRESERVAT
Torsdag 20 maj, kl 07:30-12:00
Passa på och ta chansen att följa vårfåglarnas ankomst vid en stadsnära och lättillgänglig 
fågellokal, som bjuder på dom vanliga arterna, men ibland också någon överraskande 
”raritet”. Bra lokal för lärkfalk. Vi rör oss i området mellan Älje-torpet och fågeltornet, så 
kommer du lite sent är det säkert inga problem att hitta oss. Glöm inte att ta med fika! 
Regnskydd för eventuella regnskurar fås under tak i fågeltornet. Välkomna!
Kontaktperson: Kenneth Johansson 070-231 65 91.

VÄDERÖARNA
Söndag 23 maj, kl 06:00-ca 16:00
Spännande årstid då vad som helst kan dyka upp. Vi har chans på blåhake och ringtrast 
förutom toppskarv, alkor och lom. Ta med fika för en heldag. Båtavgift 200:- betalas vid 
anmälan och är bindande. Vid för dåligt väder blir resan inställd och i så fall återbetalas 
beloppet. Max 10 personer, anmäl er före betalning om det är fullt. 
Samling i Fjällbacka kl 06:00 och vi är åter cirka kl 16:00.
Anmälan senast 16/5: Thomas Carlsson 070-278 53 88.

TISDAGSKVÄLL FRÅN UDDEVALLA
Tisdag 25 maj, 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 samma dag pga väder, vind och utbud på fågel. Ta med fika.
Kontaktperson: Sussie Carlström 073-690 41 60.

Tretåig mås. Foto: Patrik Eld
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NÄKTERGALAR PÅ BOHUS-MALMÖN
Onsdag 26 maj, kl 21:50-ca 23:00 
Vi vandrar runt på Stenhuggarön och lyssnar in 
ett förhoppningsvis stort antal skönsjungande 
näktergalar i den sena kvällen. Just Bohus-
Malmön har de senaste åren visat sig vara ett av 
Bohusläns starkaste fästen för den oansenliga 
mästersångaren och har vi riktig tur med 
både väder och vind kan vi den här kvällen 
kanske räkna in ett tvåsiffrigt antal. Vi samlas vid kyrkan kl 21:50. Färjan från Tullboden på 
fastlandet avgår kl 21:40. Färjan går till och från Malmön en gång varje halvtimme fram till 
24:00 och därefter en gång i timmen.
Anmälan senast 25/5: Anders Netshagen och Bo Lindström 070-757 66 28.

NATURMORGON FÖR DAGLEDIGA, ÄLJE-PORSENS NATURRESERVAT
Torsdag 27 maj, kl 07:30-12:00
Passa på och ta chansen att följa vårfåglarnas ankomst vid en stadsnära och lättillgänglig 
fågellokal, som bjuder på dom vanliga arterna, men ibland också någon överraskande 
”raritet”. Bra lokal för lärkfalk. Vi rör oss i området mellan Älje-torpet och fågeltornet, så 
kommer du lite sent är det säkert inga problem att hitta oss. Glöm inte att ta med fika! 
Regnskydd för eventuella regnskurar fås under tak i fågeltornet. Välkomna!
Kontaktperson: Kenneth Johansson 
070-231 65 91.

TISDAGSKVÄLL FRÅN UDDEVALLA
Tisdag 1 juni, 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 samma dag pga väder, vind 
och utbud på fågel. Ta med fika.
Kontaktperson: Sussie Carlström 
073-690 41 60.

NATURMORGON FÖR DAGLEDIGA, 
ÄLJE-PORSENS NATURRESERVAT
Torsdag 3 juni, kl 07:30-12:00
Passa på och ta chansen att följa 
vårfåglarnas ankomst vid en stadsnära 
och lättillgänglig fågellokal, som bjuder på dom vanliga arterna, men ibland också någon 
överraskande ”raritet”. Bra lokal för lärkfalk. Vi rör oss i området mellan Älje-torpet och 
fågeltornet, så kommer du lite sent är det säkert inga problem att hitta oss. Glöm inte att ta 
med fika! Regnskydd för eventuella regnskurar fås under tak i fågeltornet. Välkomna!
Kontaktperson: Kenneth Johansson 070-231 65 91.
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NATTSÅNGARE PÅ BOKENÄSET
Lördag 5 juni, kl 22:30-ca 24:00
Vi åker runt till lite olika ställen på Bokenäset och lyssnar efter bland annat nattskärra, 
trädlärka och rörsångare. Inställt vid dåligt väder.
Samling utanför Rotan, Rotviksbro, kl 22:30.
Kontaktperson Berndt-Johan ”Zeb” Lindberg 070-348 57 89.

TISDAGSKVÄLL FRÅN UDDEVALLA
Tisdag 8 juni, 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 samma dag pga väder, vind och utbud på fågel. Ta med fika.
Kontaktperson: Sussie Carlström 073-690 41 60.

NATURMORGON FÖR DAGLEDIGA, 
ÄLJE-PORSENS NATURRESERVAT
Torsdag 10 juni, kl 07:30-12:00
Passa på och ta chansen att följa vårfåglarnas 
ankomst vid en stadsnära och lättillgänglig 
fågellokal, som bjuder på dom vanliga arterna, 
men ibland också någon överraskande 
”raritet”. Bra lokal för lärkfalk. Vi rör oss i 
området mellan Älje-torpet och fågeltornet, 
så kommer du lite sent är det säkert inga 
problem att hitta oss. 
Glöm inte att ta med fika!
Regnskydd för eventuella regnskurar fås 
under tak i fågeltornet. Välkomna!
Kontaktperson: Kenneth Johansson 
070-231 65 91.

Dubbeltrast. Foto: Kenneth Johansson

Sädesärla. Foto: Per Wohlin
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HULLSJÖN – För kvinnor
Torsdag 10 juni, kl 17:30-19:30
Vi börjar vid Kårebro och kollar på fälten och gömslet och vi kommer att se buskskvätta, 
gulärla, havsörn, fiskgjuse och brun kärrhök. Sedan åker vi till Sydkullen och där kommer vi 
troligen att få se några vadare som födosöker samt höra någon sångare från vassen om vi 
har lust att gå till fågeltornet. Ta med fika.
Samling vid Mulltorpsskolan. 
Anmälan senast 9/6: Sussie Carlström 073-690 41 60.

TISDAGSKVÄLL FRÅN UDDEVALLA
Tisdag 15 juni, 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 samma dag pga väder, vind och utbud på fågel. Ta med fika.
Kontaktperson: Sussie Carlström 073-690 41 60.

Till hösten: 
TISDAGSKVÄLL FRÅN UDDEVALLA
Tisdagar 10 augusti - 21 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 samma dag pga väder, vind och utbud på fågel. Ta med fika.
Kontaktperson: Sussie Carlström 073-690 41 60.

facebook.com/   Instagram.com/bohof_com
Bohuslansornitologiskaforening
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Förutom hemsidan  följ oss på



Medlemskap

Dags att betala för 2021!
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 namn, adress, telefon och 
vad summan avser (medlemskap i BohOF). Om inte era uppgifter får plats maila gärna 
medlem@birdlife.se att inbetalning har skett och uppge fullständiga uppgifter.

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.

Ge gärna bort ett medlemskap!
Förutom produkter kan man ge bort ett 
medlemskap och då får ni ett inslaget 
medlemskapsintyg. När ni har skickat in er 
betalning till BirdLife kontaktar ni oss så skickar vi 
intyget kostnadsfritt.

Våra produkter betalar ni för via BohOF Plusgiro 
169 55 43-7 eller Swish 123 173 20 49 och uppge 
vad ni önskar beställa och glöm inte att uppge namn 
och adress och vid beställning av T-shirt uppge även 
storlek. Finns det inte plats så ring eller maila oss.

För postpaket eller brev tillkommer frakt/porto. 
Ett annat sätt är att stämma träff för hämtning i 
Stenungsund, Uddevalla, Fjällbacka, Tanumshede 
och Strömstad. Boka via Sussie Carlström 
073-690 41 60 eller sussie@alltidreklam.se.
Produkterna hittar ni på www.bohof.com

Nu är 
det dags 

igen!

 


