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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. 

Vid dåligt väder kan aktiviteterna 
bli inställda. Vid osäkerhet fråga 
kontaktpersonen.

Åker vi bil 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 
Fram till och med årsmötet i mars

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

Vice ordförande &
och fågel- och naturskyddsfrågor
Bo Lindström
bo.f.r.lindstrom@gmail.com
Mobil 070-757 66 28 

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

Sekreterare &
Fågel- och naturskyddsfrågor
Sara Elg
elg.sara@hotmail.com
Mobil 073-716 56 15

Webbadmin &
Fågel- och naturskyddsfrågor
Max Allan Niklasson 
je.suis@maxallan.se
Mobil 070-353 70 62

Inventeringsfrågor
Peter Nilsson
bopeter71@hotmail.com
Mobil 070-310 60 43

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

Lars Åke Karlgren
karlgren@linuxmail.org
Mobil 073-344 07 09

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

Valberedning, sammankallande
Stefan Oskarsson
bridled@hotmail.com
Mobil 070-756 70 65

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

Valberedning
Henrik Karlsson
hkkbs63@gmail.com
Mobil 076-798 33 55

RRK Rapportmottagare och 
sammankallande
Rune Hixén
rune.hixen@outlook.com
Mobil 070-693 02 00
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Ordförande har ordet!

När detta program dimper ner hos er medlemmar så har ett nytt härligt skådarår 
tagit sin början. Hoppas att alla haft en lugn och skön jul- och nyårshelg.
Vill först och främst rikta ett varmt tack till alla medlemmar som är med och 
stödjer föreningen och ser till att vi kan bedriva vår verksamhet. Ni är mycket 
värdefulla för oss.

Nytt för i år är att vi som regionalförening blivit integrerade med riksföreningen 
BirdLife Sverige. Tanken med detta är att föreningarna ska stå starkare i sitt 
arbete med såväl svenskt som internationellt fågelskydd. Detta kommer ni som 
medlemmar främst märka genom att inbetalningskorten för medlemskap numera 
skickas ut tillsammans via BirdLife Sverige.

Fågelskådning är ett intresse för alla och programmet 2019 innehåller 
förhoppningsvis något som passar såväl inbitna skådare som nybörjare. Några 
nyheter för i år är ett utökat samarbete med Stenungsunds Naturskyddsförening 
samt att vi även erbjuder återkommande träffar nu även torsdag förmiddagar och 
de kommer att vara på Älje-Porsen i Uddevalla. Vi har två kvällsskådningar på 
Ramsvikslandet. Vi har några nya bildvisningar i början på året när det fortfarande 
är lite för mörkt för att skåda kvällstid.  

Det är inte ett måste att gå på våra aktiviteter, bara genom att stödja 
vår verksamhet som medlem bidrar ni till vårt arbete med bland annat 
fågelskyddsfrågor. Aktiviteterna sker i samarbete med Studiefrämjandet.

Förutom arbetet med fågelskydd vill vi fortsätta utveckla vårt engagemang med 
inventeringar. Håll utkik på hemsidan för vidare info om detta. Vi har i år gett vår 
hemsida en ny layout. Vi arbetar ständigt med den och tycker ni att det saknas 
något så tveka inte att höra av er till oss.

Rapportera gärna era observationer på www.artportalen.se. Mer information om 
och från regionala rapportkommittén, Rrk, finns på vår hemsida. 

Programpunkter kan ändras så håll utkik på vår hemsida www.bohof.com eller på 
vår FB-sida www.facebook.com/Bohuslansornitologiskaforening/.

Väl mött till ett härligt skådarår 2019. 

Stefan Malm
Ordförande
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Aktivitetsprogram våren 2019

VINTERVANDRING JORDHAMMARSVIKEN, STENUNGSUND
Lördagen 5 januari, kl 09:00
Dags att börja röra på sig efter all mat i helgerna. Vi kommer att gå och titta på de fåglar 
som finns kvar i Sked- och Jordhammarsviken. Normalt brukar det finnas ganska mycket att 
titta på så här års, kungsfiskare, havsörn, salskrake och bergand om vi har tur. Ta med fika.
Samling vid parkeringen vid Jordhammars herrgård kl 09:00.
Kontaktperson Stefan Malm, 076-100 51 84.
Samarrangemang med Stenungsunds Naturskyddsförening

FÅGELMATNINGAR KRING UDDEVALLA – För kvinnor
Söndag 13 januari, kl 10:00
Vi besöker minst två fågelmatningar runt Uddevalla och tittar på de fåglar vi hittar för 
dagen. Vi börjar hos Britt-Marie på Bävedalsvägen. 
Ta med kikare, fågelbok och fika såklart. Vi pratar också om fågelbordsräkningen 
”Vinterfåglar inpå knuten”, som är 25-28/1.
Samling vid Bävedalsvägen innan backen kl 10:00.
Kontaktperson Agneta Olsson 070-317 41 12.

VINTERFÅGLAR RUNT HUSKNUTEN – För yngre och uppåt 
Tisdag 15 januari, kl 18:00-20:00 (inomhus)
Både yngre och äldre fågelintresserade, nybörjare 
eller erfarna är välkomna till Bohusläns Museum. 
Denna afton ägnas främst åt de fåglar som ses vid 
fågelmatningar i parker och trädgårdar. 
Mesar, sparvar, finkar, trastfåglar, kråkfåglar och 
hackspettar.
Kontaktperson Janne Uddén 070-656 54 01.
Samarrangemang med Bohusläns Museum

ISLAND, INTE BARA VULKANER OCH ISLANDSHÄSTAR
Onsdag 16 januari, kl 18:00-20:00
Välkomna på en bildresa signerad Janne Uddén 
från en julivecka 2018 med nedslag på Reykjanäset, 
Siglufjördur och Myvattnet. 
Många möten med fåglar, blommor och valar som 
finns över och runt hela ön. Även det bohuslänska 
sillfisket på norra Island kommer att behandlas.
Bohusläns museum, Hörsalen, med start kl 18:00.
Kontaktperson Sussie Carlström 073-690 41 60.
Samarrangemang med Bohusläns Museum

Sidensvans. Foto: Janne Uddén

Stormfågel. Foto: Janne Uddén
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FÅGELSKÅDNING I UDDEVALLA/LJUNGSKILE – För yngre och uppåt
Söndag 20 januari, kl 09:00-13:00
Vi åker iväg någonstans i Uddevalla-Ljungskile trakten för att skåda fågel. 
Vädersituationen/isläget avgör vart vi styr kosan. Glöm inte fågelbok och fika.
Samling vid Bohusläns Museum kl 09:00.
Kontaktperson Janne Uddén 070-656 54 01.
Samarrangemang med Bohusläns Museum

BILDVISNING PÅ FÅGLAR FRÅN OMAN 
Tisdag 22 januari, kl 18:00-ca 20:00
Det visas bilder på några fåglar som man kan se när man skådar i Oman. Det är blandade 
bilder från Per Wohlin, Sussie Carlström och Jörgen Olsson. Få här lite tips på boende och 
fågellokaler. Bildvisningen börjar kl 18:00 i Studiefrämjandets lokaler på Junogatan 9 i 
Uddevalla. Kostnad 30:- och fika ingår samt en utskriven reseberättelse.
Anmälan senast 20/1 till Sussie Carlström 073-690 41 60.

FÅGLAR I VINTERVATTEN – För yngre och uppåt
Tisdag 22 januari, kl 18:00-20:00 (inomhus)
Både yngre och äldre fågelintresserade, nybörjare eller erfarna är välkomna till Bohusläns 
Museum. Änder, svanar, måsfåglar, sothöna, smådopping och gråhäger är några av de 
vattenbundna arter som kan ses i öppna vattendrag, hamnar och vintervakar.
Kontaktperson Janne Uddén 070-656 54 01.
Samarrangemang med Bohusläns Museum

ARTRALLY 
Lördag 26 januari, (valfri start från kl 05:00)-17:00
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 eller om ni är själv och kan delas in i ett lag. 
Efter rallyt är det obligatorisk samling för genomgång av dagens arter. 
Vi samlas kl 16:00 på Rasta i Håby för genomgång och de som vill kan fika eller äta. 
Anmälan senast 25/1 till Jörgen Olsson 072-547 60 12.

 Foton från vänster till höger: Per Wohlin, Jörgen Olsson och Sussie Carlström 
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FÅGLAR VID MATNING I STRÖMSTAD
Söndag 27 januari, kl 11:00-ca 13:00/13:30
Samling i Ekohuset kl 11:00 över en kopp kaffe för en genomgång av 
vilka fåglar vi har möjlighet att se och höra när vi sedan promenerar 
vidare till fågelmatningen. 
Där har vi chans att få se steglits och stenknäck m.fl. Vi är åter 
ca 2-2,5 tim senare. 
Deltagaravgift 20:- och då ingår kaffe.  
Kontaktperson Lars-Åke Karlgren 073-344 07 90.
Samarrangemang med SNF

VINTERFÅGLAR I HAVSBANDET – För yngre och uppåt
Tisdag 29 januari, kl 18:00-20:00 (inomhus)
Både yngre och äldre fågelintresserade, nybörjare eller erfarna är välkomna till Bohusläns 
Museum. Oftast är det isfritt i havsbandet och där kan man se alkor, doppingar, lommar, 
skarvar och änder som är mindre vanliga i innerskärgården.
Kontaktperson Janne Uddén 070-656 54 01.
Samarrangemang med Bohusläns Museum

OMAN FRÅN EN KVINNAS SYNVINKEL – För kvinnor
Torsdag 31 januari, kl 18:00
Sussie reste med tre killar till Oman och skådade fågel. Denna kväll tittar vi på bilder från 
resan och berättar om fåglarna, naturen, miljön, fågellokalerna, landet och lite till. Ger även 
några tips och råd. Bildvisningen börjar kl 18:00 i Studiefrämjandets lokaler på Junogatan 9 i 
Uddevalla. Kostnad 30:- och fika ingår samt en utskriven reseberättelse.
Anmälan senast 30/1 till Sussie Carlström 073-690 41 60.

SÖDRA STENUNGSUNDSKUSTEN
Lördag 2 februari, kl 09:00
Vi kollar av kusten från strax söder om Stenungsund ner mot Jörlanda vad det kan bjudas på 
inom sjöfågel kanske kan det ligga lite sjöorre, svärta, sillgrissla och tordmule. Möjligen har 
vi chans på tornfalk och havsörn. Ta med fika.
Samling kl 09:00 vid Kullens handelsträdgård. 
Anmälan senast 31/1 till Torbjörn Arvidsson 070-238 73 04.

ÖVERVINTRANDE ROVFÅGLAR OCH UGGLOR – För yngre och uppåt
Tisdag 5 februari, KL 18:00-20:00 (inomhus)
Både yngre och äldre fågelintresserade, nybörjare eller erfarna är välkomna till Bohusläns 
Museum.
De flesta rovfåglar flyttar och de flesta ugglor stannar kvar. Mindre antal av sparvhök, 
duvhök, havsörn, kungsörn, tornfalk, pilgrimsfalk, ormvråk och fjällvråk är övervintrare i 
våra trakter.
Kontaktperson Janne Uddén 070-656 54 01.
Samarrangemang med Bohusläns Museum
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VINTERFÅGLAR OCH FIKA VID SVÄLTE KILE - För kvinnor
Söndag 10 februari, kl 09:00
På vintern kan det finnas övervintrare av några ovanligare arter här i Svälte, 
tex alfågel, salskrake och bergand. Var vi står beror på var det är öppet 
vatten, vi börjar längst in och jobbar oss utåt. Ta med kikare och fågelbok. 
Efter skådningen fikar de som vill tillsammans på Restaurang 
Stallgården Krog & Café, ca kl 11:00. 
Samling vid parkeringen till fågeltornet (rastplatsen) kl 09:00.
Kontaktperson Agneta Olsson 070-317 41 12.

BILDVISNING FRÅN PATAGONIEN OCH ANTARKTIS
Tisdag 12 februari, kl 18:00
Den här tisdagskvällen får vi se natur- och fågelbilder från det vackra Patagonien (Chile 
och Argentina), chilenska fjordar, det beryktade Drakesundet där två världshav möts och 
det vita islandskapet Antarktis. Bildvisningen börjar 18:00 i Studiefrämjandets lokaler på 
Junogatan 9 i Uddevalla. Kostnad 30:- och fika ingår.
Bildvisare är Sara Elg, anmälan senast 10/2 till Sussie Carlström 073-690 41 60.

SPELFYKTSINVENTERING AV ÖRN
Söndag 17 februari
Denna söndag letar vi upp några höga höjder i norra Bohuslän där vi har god sikt ifrån och 
spanar efter örnar. Ingen förkunskap kärvs, 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. Mer information om mötesplats 
m.m. vid anmälan. Ta med varma kläder och fika för en heldag. 
Anmälan senast 14/2 till Håkan Elg 070-269 57 25.

VINTERFÅGLAR I SVÄLTE KILE 
Söndagen 17 februari, kl 09:30
Förhoppningsvis hittar vi arter såsom salskrake, vigg, knipa mfl arter om isen inte är för 
utbredd och om vi har tur så finns här också någon bergand.
Samling vid fågeltornets p-plats kl 09:30.
Kontaktperson Berndt-Johan ”Zeb” Lindberg 070-348 57 89.

Foto: Sara Elg
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DET VÅRAS FÖR FÅGELSKÅDNING PÅ BOHUSLÄNS MUSEUM
Söndag 3 mars, kl 10:00-16:00 med föredrag och bildvisare.

• Kl 10:20 - 10:25
Introduktion av dagen

• Kl 10:30 - 11:15 
”Hornborgasjön året runt”
Kent-Ove Hvass visar bilder och berättar 
om Hornborgasjön.

• Kl 11:30 - 12:00 
”Hur vi blev fågelbitna”
Sara Andersson och Kristofer Holmsten 
från Resteröd berättar och visar bilder
från sitt nyvunna intresse.

• Kl 12:00 - 13:00 
Lunchpaus

• Kl 13:00 - 13:45 
”Vad händer med skärgårdens fågelliv”?
Ejdern, strandskata och måsfåglarna har 
minskat dramatiskt sedan ”peaken” i början 1990-talet. Här gör Janne Uddén ett försök att 
förklara varför, utifrån en långtids-studie i fjordarna mellan Uddevalla och Orust.

• Kl 14:00 - 14:45 
”Hur har fågellivet förändrats i Ejgdetjärnet”
Efter återställning av tjärnet, Ejgdetjärnet i Kämpersvik, 
norr om Fjällbacka, har det hänt en del och det berättar 
Sara Elg om.

Kl 14:45 
Avslutning med tävlingsresultaten och vinnarna i 
dagens tävlingar.

Under hela dagen:
• BohOF har ett bemannat bord för att prata, svara på frågor, ge tips, har försäljning
• Börje Larsson har olika fågelholkar på plats 
• Maggans Foto finns på plats för att låta oss prova olika handkikare och tubkikare 
• En enkel och en lite svårare frågetävling med vinster
Kontaktperson Sussie Carlström 073-690 41 60.

Tranor vid Hornborgasjön. Foto: Kent-Ove Hvass

Ejgdetjärnet. Foto: Sara Elg
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VÄDERFLYTTARNA 1, KORTFLYTTANDE VID KUST & SJÖ – För yngre & uppåt
Tisdag 5 mars, KL 18:00-20:00 (inomhus)
Både yngre och äldre fågelintresserade, nybörjare eller erfarna är välkomna till Bohusläns 
Museum. De tidigaste flyttfåglarna kan anlända till Bohuskusten redan i januari-februari. 
De flesta arter som övervintrar i Danmark och vid Nordsjökusten samt i Mellaneuropa 
anländer under mars och april. Hit hör till exempel sångsvan, gäss, doppingar, lommar, 
måsfåglar och vadare.
Kontaktperson Janne Uddén 070-656 54 01.
Samarrangemang med Bohusläns Museum

MÖT VÅRFÅGLARNA VID HÄSTEFJORDEN
Lördagen 9 eller 16 mars, kl 08:30
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. Samling vid 
Blomsterlandet kl 08:30 och glöm inte fikat.
Anmälan till Kenneth Johansson 070-231 65 91.

VÄDERFLYTTARNA 2, KORTFLYTTANDE I SKOG & ÅKERMARK – För yngre & uppåt
Tisdag 12 mars, kl 18:00-20:00 (inomhus)
Både yngre och äldre fågelintresserade, nybörjare eller erfarna är välkomna till Bohusläns 
Museum. 
Många rovfåglar, flera trastfåglar, lärkor och järnsparv börjar spela och sjunga strax efter 
sin ankomst. En hel del av dessa arter övervintrar numera som en konsekvens av mildare 
vinterklimat.
Kontaktperson Janne Uddén 070-656 54 01.
Samarrangemang med Bohusläns Museum

FLYTTFÅGLAR PÅ MOLLÖN, UDDEVALLA - För kvinnor
Söndag 17 mars, kl 09:00
Vi tittar från plattformen över strandängarna och 
vassen. 
Eftersom det är flyttfågeltid kan det bli lite av varje en 
morgon som denna. Ta gärna med kikare och fågelbok 
om ni har, annars finns det några att låna. Ta med fika.
Samling på parkeringen vid Mollön kl 09:00.
Kontaktperson Agneta Olsson 070-317 41 12.

Korsnäbbar bland lärkplanteringen 
långebo (Hästefjorden). 

Foto: Jan Johansson

Foto: Kenneth Johansson
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DATUMFLYTTARNA 1, FÅGLAR SOM FLYTTAR LÅNGT – För yngre och uppåt
Tisdag 19 mars, kl 18:00-20:00 (inomhus)
Både yngre och äldre fågelintresserade, nybörjare eller 
erfarna är välkomna till Bohusläns Museum. 
Dessa fåglar övervintrar söder eller öster om medelhavet och 
startar sin resa utan att känna till hur vädret är i våra trakter. 
Hit hör bland annat flugsnappare, sångare, svalor och 
fiskgjusen. De anländer under andra halvan av april och 
en bit in i maj.
Kontaktperson Janne Uddén 070-656 54 01.
Samarrangemang med Bohusläns Museum

ORRSPEL SVARTEDALEN
Lördag 23 mars, kl 06:00
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 det kan vara riktigt kallt så här års även om det är vår enligt almanackan. 
Ta med fika.
Samling kl 06:00 vid parkeringen Stenungsund golfklubb. 
Kontaktperson Stefan Malm 076-100 51 84.
Samarrangemang med Stenungsunds Naturskyddsförening

VÅRFÅGLAR VID MOLLÖN
Lördag 23 mars, kl 07:00
Vi tittar efter vårens fåglar som har kommit, 
troligen sädesärla, fiskgjuse och tranor. 
Ta med fika.
Samling vid plattformen kl 07:00.
Kontaktperson Jörgen Olsson 072-547 60 12.

DATUMFLYTTARNA 2, FÅGLAR SOM FLYTTAR LÄNGST – För yngre och uppåt
Tisdag 26 mars, kl 18:00-20:00 (inomhus)
Både yngre och äldre fågelintresserade, nybörjare eller 
erfarna är välkomna till Bohusläns Museum. 
De fåglar som startar sin återresa mot Sverige från södra 
Afrika eller Indien kanske inte anländer förrän i senare delen 
av maj eller i början av juni. 
Hit hör tornseglare, törnskata, härmsångare, 
trädgårdssångare, kärrsångare, blåhake med flera.
Kontaktperson Janne Uddén 070-656 54 01.
Samarrangemang med Bohusläns Museum

Tranor. Foto: Per Wohlin

Stenskvätta. Foto: Janne Uddén

Silvertärna. Foto: Janne Uddén
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ÅRSMÖTE PÅ RAMSVIKS ÖVERGÅRD
Lördag 30 mars
Kl 08:00 har vi samling vid Haby bukts parkering 
för de som vill ägna förmiddagen åt 
fågelskådning innan årsmötesförhandlingarna. 
Vi siktar på att ta en sväng till Grosshamn också.
Kl 12:00 startar vi med röstning till Årets Fågel 2018 
samt prisutdelning till vinnaren.
Kl 12:30 tar vi fika samtidigt som vi lyssnar på ett 
föredrag från Regionala rapportkommittén.
Kl 13:00 inleds Årsmötesförhandlingarna.
För mer information eller samåkning, kontakta 
Stefan Malm 076-100 51 84.

FÅGLAR I HAVSTENS FJORD - För yngre och uppåt
Söndag 31 mars, kl 08:00-13:00
Vi åker till Havstens fjord, Utby och Mollön, för att skåda fågel. 
Glöm inte fågelbok och fika.
Samling vid Bohusläns Museum kl 08:00.
Kontaktperson Janne Uddén 070-656 54 01.
Samarrangemang med Bohusläns Museum

KYNNEFJÄLL OCH SEDAN TVÅ FÅGELSJÖAR I MUNKEDAL
Tisdag 9 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 för samåkning.
Anmälan senast 7/4 till Lennart Hermansson 070-267 05 84.

NYANLÄNDA VÅRFÅGLAR VID SVÄLTE KILE
Onsdag 10 april, kl 17:00-19:00
Vi står i fågeltornet under två timmar och tittar efter nyanlända vårfåglar i 
största allmänhet. 
Kontaktperson Peter Nilsson 070-423 92 97.

Från 2018. Foto: Sussie Carlström

Foton: Sussie Carlström

Ljungpipare.
Foto: Lennart Hermansson
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UGGLEKVÄLL
Torsdag 11 april, kl 19:00
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 sparvuggla, kattuggla och pärluggla. Ta med fika.
Samling vid parkeringen Stenungsunds golfklubb kl 19:00.
Kontaktperson Stefan Malm 076-100 51 84.
Samarrangemang med Stenungsunds Naturskyddsförening

FLYTTFÅGLAR VID ÄLJE-PORSEN - För kvinnor
Söndag 14 april, kl 08:00
Vi spanar på fågel vid tornet och går en sväng 
upp till torpet. Vi hoppas på fåglar som sträcker 
eller någon tillfällig gäst som rastar denna 
morgon. Kanske har de fåglar som vanligtvis 
häckar i reservatet kommit för våren. Ta med 
kikare, fågelbok och fika såklart. 
Samling på parkeringen vid Älje, Uddevalla 
kl 08:00. 
Kontaktperson Agneta Olsson 070-317 41 12.

TOFTA KILE
Lördag 20 april, kl 08:00
Trots att det är påskafton tänkte vi köra 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. Ta med fika.
Samling vid parkeringen vid Tofta Kile kl 08:00.
Kontaktperson Stefan Malm 076-100 51 84.

RAMSVIKSLANDET 
Torsdag 25 april, kl 17:30
Vi går runt Haby Bukt och kan få se några vadare, piplärkor, smålom och storlom samt 
någon alka och på ett skär kan det stå toppskarv. Beroende på tid och möjlighet så kanske 
vi åker vidare till Tångevik där vi kan få se tobisgrissla, sjöorre och svärta. Ha bra skodon då 
det är lite tuff terräng och ta med fika.
Samling vid parkeringen på Haby Bukt kl 17:30. Ring oss för samåkning från Uddevalla.
Kontaktpersoner Per Wohlin och Sussie Carlström 073-690 41 60.

Skärsnäppor Foto: Per Wohlin

Foto: Fredrik Karlsson
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VÅRFÅGLAR VID KILARNA I NORRA BOHUSLÄN
Söndag 28 april, kl 08:00
Den här söndagsmorgonen besöker vi flera kilar 
i norra Bohuslän för att se vilka vårfåglar som 
dykt upp så här i slutet på april. Vi spanar efter 
de första vadarna, rastande änder och trastar på 
fälten. Samling klockan 08:00 vid parkeringen 
naturreservatet Kragenäs/Galtölera för samåkning 
då parkeringsmöjligheter är begränsade vid flera 
lokaler. Väder- och fågelförutsättningar avgör vart 
vi åker, vilket bland annat kan bli Tannamskilen, 
Nöddökilen och Orrevikskilen. Ta med fika.
Kontaktperson Sara Elg 073-716 56 15.

HÄRMANÖ
Onsdag 1 maj
Vi åker båt ut till ön där vi tillbringar dagen åt att 
titta på rastande tättingar, insträckande rovfåglar 
och havsfågel. Det kan bli många rovfåglar som 
tex tidig bivråk. Bra skor rekommenderas pga tuff 
terräng. Ta med fika för en heldag. Transportavgift 
tillkommer. 
Samling tidigt vid färjeläget Tuvesvik (exakt tid fås vid anmälan).
Anmälan senast 28/4 till Stefan Oscarsson 070-756 70 65.

TOFTA KILE – För kvinnor
Torsdag 2 maj, kl 18:00
Vi tittar förhoppningsvis på sothöna, skedand, 
kricka, snatterand som födosöker i vattnet och 
ovan oss flyger brun kärrhök förbi. På strandkanten 
kan vi få se större strandpipare, grönbena, 
enkelbeckasin och några gäss på gräset. Vid vassen 
kanske vi får höra vattenrall och se skäggmes. Vid 
skogskanten kommer vi höra lövsångare, rödhake 
och gröngöling. Med reservation om vattennivån, ring om ni är osäkra. Ta med fika.
Samling kl 18:00 vid parkeringen. Samåkning kan ske från Uddevalla.
Kontaktperson Anne-Marie Barregren 070-557 68 64.

TOFTA KILE
Lördag 4 maj, kl 08:00
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.

 Kragenäs/Galtölera. Foto: Sara Elg

 Foto: Sussie Carlström

 Foto: Anne-Marie Barregren
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FÅGELTORNSKAMPEN
Lördag 4 maj

Fågeltornskampen är en lättsam och prestigelös tävling i fågelskådning. Man bemannar 
fågeltorn och räknar alla fågelarter som hörs och ses. Alla fågelintresserade kan delta i 
evenemanget, det går bra att vara med hela tiden eller bara en begränsad tid. Ni väljer. 

Välkomna!

EJGDETJÄRNET, KÄMPERSVIK (troligen)
Kl 05:00 - 13:00
Vi står på den lilla bergsknallen på väg mot källan från parkeringen/informationstavlan. 
Följ den lilla grusvägen som går in åt höger precis innan man kommit fram till parkeringen/
informationstavlan, vik sedan in på stigen med skylt mot källan och så kommer ni se oss 
på bergsknallen som finns där. Med reservation att vi inte kan just denna dag, så kolla 
hemsidan före.
Kontaktperson Sara Elg 073-716 56 15.

TRÄLEBERGS KILE, LYSEKIL
Kl 05:00 – 13:00
Vi står vid plattformen och spanar över viken.
Kontaktperson Berndt Andersson 070-282 06 70 och 
Mats Tunsvik 070-492 91 74.

MOLLÖN, UDDEVALLA
Kl 05:00 - 13:00
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 070-381 75 24.

SVÄLTE KILE, UDDEVALLA
Kl 05:00 - 13:00
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
Kl 05:00 - 13:00
Kom och skåda från Uddevallas senaste uppsatta fågeltorn för att hjälpa till att finna olika 
fågelarter. Bra arter för lokalen är mindre korsnäbb, trana, större hackspett, 
mindre hackspett, svartvit flugsnappare och många fler arter.
Kontaktperson Jan Johansson 070-422 44 07.
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RAGNHILDSHOLMEN
Söndag 5 maj, kl 07:15
Följ med till den gamla fornborgen vid Nordre älv, sydväst om Kungälv. En spännande lokal 
denna tid på året och med lite tur kan vi få höra arter som gräshoppsångare, sävsångare, 
rosenfink och näktergal. Enkelbeckasin och gök spelar och över vassen patrullerar ofta brun 
kärrhök. 
I området brukar det också ses en del andra rovfåglar så här års som till exempel bivråk, 
fiskgjuse och lärkfalk. Ta med fika. 
Samling kl 07:15 vid parkeringen.
Anmälan senast 3/5 till Torbjörn Arvidsson 070-238 73 04.

FÅGELSKÅDNINGSDAG - GUSTAFSBERGSOMRÅDET - För yngre och uppåt
Söndag 5 maj, kl 08:00-13:00
Vi mjukar upp med lite marina fåglar på Byfjordens vatten och försommarfloran i 
Hästepallarnas sydväst-sluttningar. Sedan följer vid Bodelebäcken uppströms och lyssnar på 
sångare, flugsnappare, trastar och hackspettar. Vi skådar även in försommarens lundflora 
med strutbräken, gullpudra, rödblära m.fl. Glöm inte fågelbok och fika för hela dagen. 
Samling på parkeringsplatsen vid Svenskholmen (Skeppsviken) kl 08:00 och slut vid kl 13:00.
Kontaktperson Jan Uddén 070-656 54 01. 
Samarrangemang med Bohusläns Museum

NORDKOSTER
Lördag 11 maj, kl 08:15-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 kl 08:15 vid Norra hamnen i Strömstad där kosterbåtarna avgår kl 08:30. Vi är 
tillbaka i Strömstad ca kl 16:00. Båtavgift tillkommer.
Kontaktperson Martin Kvarnbäck 070-455 85 53.

Foto: Torbjörn Arvidsson
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NÄKTERGALAR PÅ BOHUS-MALMÖN
Torsdag 23 maj, kl 21:30
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 mästersångarren 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 21.30. Färjan från Tullboden på fastlandet avgår kl 21.10. Färjan går 
till och från Malmön en gång varje halvtimme fram till 24.00 och därefter en gång i timmen.
Kontaktpersoner Bo Lindström 070-757 66 28 och Anders Netshagen 070-53 99 201.

FÅGELSÅNG I GULLMARSBERGS NATURRESERVAT – För kvinnor
Fredag 24 maj, kl 07:00-08:30
Vi tar en morgonpromenad i bokskogen utanför Uddevalla och lyssnar på ädellövskogens 
fågelsång. Här finns våra vanligaste fåglar såklart, lövsångaren och bofinken, men även 
grönsångare och skogsduva brukar hålla till här. Har vi tur kanske vi också hittar den mindre 
flugsnapparen som varit på besök här de två senaste åren. Ta med kikare och fågelbok om 
ni har. Fika i ryggsäcken såklart, så tar vi en andra frukost innan vi avslutar vid kl 08:30. 
Samling på parkeringen i bokskogen kl 07:00.
Kontaktperson Agneta Olsson 070-317 41 12.

ÖLAND, VÄRLDSARV OCH FÅGLAR
Onsdag – söndag 29/5 – 2/6
Följ med till Öland och tag pulsen på det 
fantastiska fågellivet i månadsskiftet maj-
juni. En tid då dom sista tropikflyttande 
fåglarna anlänt och lundarna ljuder av 
fågelsång (en och annan fågelskådare kan 
man också råka på i buskarna). 
Från Långe Jan till Långe Erik. Vi tar oss runt 
i det Öländska landskapet, mellan klassiska 
fågellokaler som Västerstadsviken, 
Beijers hamn, Halltorps hage, Stora allvaret med Möckelmossen, Kappelludden, 
Petgärde träsk och förstås Ottenby med södra udden och lundarna. 
Här letar vi efter typiska Ölandsarter som rödspov, ängshök, sommargylling, rosenfink, 
halsbands och mindre flugsnappare, höksångare m.fl. Så hoppas vi på en och annan 
överraskning också. Kanske en svart stork, biätare eller ormörn! Ett och annat cafébesök 
brukar det också hinnas med, och kvällarna förgyller vi med umgänge på någon trevlig 
matinrättning. Är du nybörjare tar vi väl hand om dig under vistelsen och garanterar 
åtskilliga ”livskryss” bland de ca 140 arter som vi hoppas kunna räkna in. Resan är till 
självkostnadspris. Vi bor på Allégården, Kastlösa, med god vandrarhemsstandard. Fika och 
middag betalar man själv och bilkostnaden delar vi på. Platserna är begränsade så ”först till 
kvarn får först mala”.
Anmälan till Kenneth Johansson 070-231 65 91.

Gänget 2018 efter de själva funnit rödhalsad gås.
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NATTSÅNGARE PÅ BOKENÄSET
Lördag 8 juni, kl 22:30
Som vanligt åker vi runt på lite olika ställen på Bokenäset och lyssnar efter nattskärra, 
trädlärka, rörsångare m.fl.
Samling utanför Rotan, Rotviksbro, kl 22:30.
Kontaktperson Berndt-Johan ”Zeb” Lindberg 070-348 57 89.

FÅGELMORGON VID EJGDETJÄRNET – För kvinnor
Söndag 9 juni, kl 08:00
Vi går en promenad runt tjärnet den här söndagsmorgonen 
och spanar efter simänder, sumphöns och smådopping. 
Brun kärrhök drar troligen förbi och kanske sitter en 
törnskata vid jordbruksmarkerna i nordöst. Så här en bit 
in i juni blir det troligen en del fokus på tropikflyttande 
sångare som är igång och sjunger. Räkna med att 
promenaden tar cirka tre timmar i lugn takt, lite beroende 
på vad vi får se på vägen. Ta med fika.
Samling vid parkeringen/infotavlan kl 08:00.
Kontaktperson Sara Elg 073-716 56 15.

HULLSJÖN – För kvinnor
Måndag 10 juni, kl 17:30
Samling vid skolans parkering, Mulltorp kl 17:30 och 
går ut mot gömslet och troligen får se någon vadare, 
gulärla och buskskvätta. Sedan åker vi till Sydkullen 
där vi hoppas på att se några rovfåglar såsom 
havsörn, fiskgjuse och någon falk. På denna sidan 
sjön kan vi också få se vadare och ev promenerar vi 
till fågeltornet. Glöm inte fikat.
Kontaktpersoner och anmälan inför samåkning från 
Uddevalla Sussie Carlström 073-690 41 60 och 
Kajsa Gustafsson 073-913 75 22.

RAMSVIKSLANDET 
Onsdag 12 juni, kl 17:30
Vi går runt nere på Grosshamn för att se vad lokalen 
bjuder på denna kväll. Men vi hoppas på att få se 
vadare, änder och småfågel. Beroende på tid och 
möjlighet planerar vi att åka vidare till Tångevik 
och ta en snabb span över vattnet. Samling vid 
parkeringen kl 17:30. Ring oss för samåkning från 
Uddevalla. Ta med fika.
Kontaktpersoner Per Wohlin och Sussie Carlström 
073-690 41 60.

 Foto:Anne-Marie Barregren

 Tretåig mås. Foto:Per Wohlin

 Foto:Sara Elg
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VADARE LÄNGS HALLANDSKUSTEN - För kvinnor
Fredag 9 augusti
Vi tar en tur till Halland och tittar på de vadare som rastar längs kusten på sin väg söderut. 
Vi fördjupar oss i vadarnas dräkter, likheter och skillnader, men självklart tittar vi också på 
andra fåglar som kommer i vår väg. Vi besöker de klassiska lokalerna längs kusten, bland 
annat Getterön och Morups Tånge, lite beroende på var fåglarna finns. Ta med kikare, 
fågelbok, tubkikare och matsäck för en heldag i fält. 
Samåkning från Ljungskile, Uddevalla kl 07:00 och från Kode, E6 ca 07:30. 
Anmälan till Agneta senast 6/8.
Kontaktpersoner Agneta Olsson 070-317 41 12 och Anne-Marie Barregren 070-557 68 64.

HAVSFÅGEL PÅ NÄRA HÅLL
Lördag 24 augusti, kl 07:45
Vi åker en bra bit utanför Väderöarna denna dag. Där 
ute kommer vi att stanna ca 2 timmar för att chumma, 
dvs. kasta ut en go blandning av fisk m.m. Detta lockar 
till sig trutar som då lockar till sig lite mer intressanta 
fåglar. Förra året fick vi se stormfågel, havssula, kustlabb 
och alkor. Vad kommer vi att få se denna gång? Ta gärna 
med kamera då vi hoppas på fotografiska ögonblick! 
Medtag fika och varma kläder. Vi samlas i Fjällbacka kl 
07:45, båten går kl 08:00 och vi är åter kl 14:00. 
Max 12 deltagare. Kostnaden är till självkostnadspris 
500:-. Blåser det för mycket blir resan inställd och i så 
fall återbetalas pengarna. Anmälan till Sussie och betalning när båten är full.
Kontaktpersoner Sussie Carlström 073-690 41 60 & Peter Nilsson 070-423 92 97.

HALLANDSTUR
Söndag 25 augusti
Denna dag tar vi en tur längs hallandskusten för att se vad höststräcket erbjuder. Då det 
är säsong för vadare bör vi kunna se 20 vadararter eller fler. Vi hoppas få syn på arter som 
sandlöpare, myrsnäppa, rödspov och roskarl för att nämna några. Förhoppningsvis dyker 
det upp någon extra intressant art, vilket det brukar göra. Vi besöker de klassiska lokalerna 
längs kusten och då bland annat Morups Tånge och Getterön. Ta med fika för en heldag.
Tid fås vid anmälan. Anmälan senast 18/8 till Torbjörn Arvidsson 070-238 73 04.

 Foto:Anne-Marie Barregren

Stormfågel. Foto:Kent Bredahl
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Fasta träffar:

TISDAGSKVÄLLAR FRÅN UDDEVALLA
9 april - 18 juni & 13 augusti - 24 september från kl 17:30
Vi träffas på 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.

ONSDAGSKVÄLLAR VID TRÄLEBERGS KILE, LYSEKIL
3 april - 15 maj 
Samling kl 16:00 vid Trellebystrands camping och plattformen är bemannad fram till kl 
18:00. Vid ostadigt väder blir det inställt!
Kontaktpersoner Berndt Andersson 070-282 06 70/0523-475 83 och Mats Tunsvik 070-492 
91 74 (kvällstid).

TORSDAGSMORNAR VID ÄLJE-PORSENS NATURRESERVAT, UDDEVALLA
14 mars - ? (se senare slutdatum på hemsidan) mellan kl 07:30 – 12:00
Passa på att ta chansen att följa vårfåglarnas ankomst vid en stadsnära och lättillgänglig 
fågellokal, som bjuder på dom vanliga arterna, men ibland också någon överraskande 
”raritet”. Tid för medhavd fika blir det alltid, och se till att ha rätt klädsel efter väderleken! 
Regnskydd för eventuella regnskurar fås under tak i fågeltornet.
Kontaktperson Kenneth Johansson 070-231 65 91.

Nybörjarcirkel
Vi har en nybörjarcirkel i Uddevalla med 6 träffar med start torsdag 7/2. Vi kommer att 
träffas 6 kvällar mellan kl 18:00 – 20:00. Då deltagarna ska lära sig grunderna för att kunna 
artbestämma i fält är vi mycket inomhus men börjar när ljuset tillåter att vara utomhus. 
Kursavgift för medlemmar 300:- och icke medlem 450:- (då ingår 1 års medlemskap). 
Kursledare Sara Elg och Sussie Carlström 0736-90 41 60 som även tar emot anmälan.

 



Medlemskap

Ny medlem
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 295:-  

(ungdom 145:-) (familjemedlem för BirdLife 50:-)
• Årsboken Fågelåret 90:-
• Tidningen BirdLife The Magazine 160:-
Ni betalar summan till BirdLife till BG 900-5653 och skriver namn, adress, telefon och vad 
summan avser.

Redan medlem
För Er som redan är medlemmar i antingen BohOF, BirdLife Sverige eller båda föreningarna 
gäller följande;
Medlemmar i BohOF har fått ett inbetalningskort att betala. När ni gör detta blir ni 
medlemmar i både BohOF och BirdLife Sverige och får tidskriften ”Fåglar i Bohuslän”.
Medlemmar i BirdLife Sverige har fått ett inbetalningskort att betala. När ni gör detta blir ni 
medlemmar i både BohOF och Bird Life Sverige och får tidskriften ”Vår Fågelvärld”
Medlemmar i båda föreningarna har fått hem ett inbetalningskort att betala. Vid betalning 
kvarstår ni som medlemmar i båda föreningarna och får bägge tidskrifterna.
Lämna gärna nya uppgifter om dig, tex. om du bytt namn eller adress, inte har anmält 
e-postadress för faktura via e-post, vill ha tidningen till sommarstugan eller prenumerera på 
ytterligare en tidning. Fyll i formuläret på www.birdlife.se/mina-uppgifter så ändrar vi enligt 
dina önskemål.

Medlemsservice: Ändringar i medlemskapet & frågor; medlem@birdlife.se el. 0485-444 40

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.

Ny 
medlem 

eller är det 
dags att 
förnya?

facebook.com/Bohuslansornitologiskaforening
&

Instagram.com/bohof_com

Följ oss!


