
Protokoll Rrk-möte   
 
Tid:  6 oktober 2020 kl. 18.00 - 20.00. 
 
Plats:  Digitalt möte (via Teams). 
 
Kallade: Sara Elg, Lennart Hermansson, (Rune Hixén), Thomas Liebig, Peter Strandvik,  

(Lars Viktorsson), (Ingemar Åhlund), Matti Åhlund, Per Saarinen och Tomas Torstenson 
(Frånvarande ledamöter inom parentes). 

- -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - - - - 
 
Mötets öppnande 
Mötet förklarades öppnat. Per Saarinen och Tomas Torstensson hälsades välkomna som nya ledamöter i Rrk 
Bohuslän.  
 
Val av mötesordförande och protokolljusterare:  
Peter Strandvik valdes till ordförande för mötet. 
 
Beslut togs att införa protokolljusterare. Till protokolljusterare för mötet valdes Per Saarinen och Tomas 
Torstensson. 
 
Tillkommande punkter 
Inga tillkommande punkter. 
 
Föregående mötesprotokoll 
Föregående mötesprotokoll och däri kvarstående punkter gicks igenom. Diskussion fördes kring vilken 
ordningen vi ska följa för att framöver publicera protokollet på hemsidan snabbare. 
 
Raritetsrapporter och observationer 
Diskussion av inkomna ej färdigbehandlade raritetsrapporter (Bilaga 1) 
Ett flertal raritetsrapporter är ej färdigbehandlade. Punkten bordlades till ett senare tillfälle då alla ledamöter 
ej var närvarande för punkten skulle kunna behandlas. 
 
Fler behövs som bedömer raritetsrapporter. Förslag lades att Per Saarinen, Sara Elg och Tomas Torstenson 
även börjar arbeta med detta från och med nästa år men börjar redan nu att introduceras. 
  
Diskussion av ännu ej validerade observationer, per område 
Diskussion fördes kring fynd av rör-/kärrsångare, bo av forsärla och rasbestämd tjocknäbbad nötkråka. 
Generella frågor togs även upp kring fynd som är rapporterade som noterad, med tidsperioder och när 
aktivitet eller fyndlokal kan preciseras. 
 
Rapportörer 
Information har framkommit om felaktig form av rapportering från två rapportörer. Rapportörerna vidtalas. 
 
Fjällgåsen vid Ramsvikslandet 
Diskussion fördes kring fyndet av fjällgåsen vid Rasvikslandet (och individen som sträckte vid Göteborg). 
Synpunkter har inhämtats från Niklas Liljebäck vid Projekt fjällgås. Kontakt tas med Rrk Göteborg för vidare 
hantering av fyndet. 
 
Svartvingad glada 
Rk ombeds uttala sig om ålder. Två inkomna raritetsrapporter skickas till Rk. 
 
Rapportmall 
Bergstajgasångare valideras av Rrk sedan april, valideringsregel justeras. 
 
Arbetsordning 
Vem som validerar observationer där vi själva är medobservatörer diskuterades. Beslutades att den som 
validerar våra egna observationer även validerar observationer där vi är medobservatörer. 
 
  



Nrk 
Önskemål har framförts från Nrk om utförligare texter kring Bohusläns ansvarsarter. Förslag sammanställs 
av vilka arter som kan utgöra Bohusläns ansvarsarter. 
 
Rutiner för genomläsning och kommentarer av texter till Fågelåret/Nrk diskuterades. Matti ansvarar för att 
svar skickas till Nrk. 
 
Övriga frågor 

- Fyndstatusgenomgång behöver göras bland annat av arter som ökar/minskar och som betraktas 
som sällsynt/sparsam. En sammanställning av dessa arter är påbörjad. 

- Nyligen rapporterade observationer av redan godkända fåglar behöver sorteras in. Fynd slås ihop av 
ansvarig för respektive kommun. 

- Äldre observationer som är nyligen inlagda där tidigare godkända fynd saknas diskuterades. Bra 
fältanteckningar behövs för att fynd som är äldre än fem år ska kunna godkännas. Diskussion fördes 
även kring äldre fynd och att lägga till sig som medsobservatör på redan sammanslagna fynd. 

- Yt-lokaler diskuterades. Det framhölls att yt-lokaler kan vara användbara nu under vintern vid 
rastplatser för gäss etc., Ramsvikslandet är även prioriterat vid detta arbetet. Fynd får inte flyttas på 
ett felaktigt sätt och kontakt måste tas med lokala skådare. Förslag på eventuella nya yt-lokaler tas 
fram och diskuteras vidare på nästa möte. 

- En genomgång behövs av fenologiskt intressanta fynd. En sammanställning görs där listan från Nrk 
jämförs med vår rapportmall. 

- Utkastet för nästa nummer av ”Fåglar i Bohuslän” är klart. 
 
Följande övriga punkter bordlades till nästkommande möte: 

- Raser av tordmule på västkusten. 
- Text till hemsidan ”Rrk frågar”. 
- Rapporter från regionalt ej aktiva skådare som ser ”målarter”. 
- Kommunvis presentation av ej validerade observationer från åren 1967–2019. 
- Piplärkor på Ramsvikslandet. 

 
 
Nästa möte 
Datum för nästa möte: 2020-12-08. Ett extramöte kommer genomföras innan nästa möte för genomgång av 
Bilaga 1, datum för detta möte bestäms senare. 
 
 
 
 
 
 
Sara Elg, Uddevalla 2020-10-18 
 
Protokollet har justerats digitalt av Per Saarinen och Tomas Torstenson. 


