
Protokoll Rrk-möte   
 
Tid:  14 november 2018 kl 18.00 - 21.30 
 
Plats:  Lergodsvägen 2, Ödsmål (hos Thomas Liebig) 
 
Kallade: Lennart Hermansson, Rune Hixén, Thomas Liebig, (Nils-Erik Nilsson),   
                         Peter Strandvik, Lars Viktorsson, (Ingemar Åhlund), Matti Åhlund. 

(Frånvarande ledamöter inom parentes). 
- -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - - - - -  
 
Mötets öppnande 
Rune hälsades välkommen som sekreterare och BohOF:s representant i Rrk fram till årsmötet i mars 2019. 
 
Val av mötesordförande: Peter Strandvik 
 
Rune redogjorde för sina tankar om Rrk, dess arbetssätt och om problemen med Artportalen. Han 
redogjorde också för ett av honom utarbetat åtgärdsprogram. Rrk gick igenom programmet punkt för punkt. 
 
Beslut:  
De protokoll från tidigare Rrk-möten, som ej justerats, har Rune nu reviderat och kommer att läggas   ut på 
hemsidan. 
Det beslutades att arterna inom kategori D-E skall finnas med på den analoga rapportmall, som kommer att 
gälla från 2019-01-01. Inga hybrider/korsningar skall dock vara med. 
De 13 arter som inte stått med i rapportmallen har nu erhållit valideringskriterier och gäller fr.o.m 2019-01-01. 
18 av de ca 40 arter, vilka har flera underarter, har haft inkonsekventa valideringsregler. Dessa gicks igenom 
och justerades. 
24 arter, där det fanns frågetecken i befintlig valideringsmall på Artportalen, diskuterades och justerades. 
 
 
 
Raritetsrapporter och observationer 
Bilaga1. Diskussion kring två raritetsrapporter från 2017 och tolv från 2018. Beslutades att inte publicera de 
två rapporterna från år 2017. 
För år 2018 godkändes fem rapporter, beslöts att fem inte skulle publiceras, en skickades till RK för 
bedömning och för en av rapporterna fortsätter dialogen med rapportören.  
 
 
Biliaga 2. Diskussion kring fyra arter från Kungälvs kommun. En av rapporterna godkändes, två behöver inte 
valideras och en gick inte att validera. 
 
Bilaga 3-5. Diskussion kring arter kommunvis. Områdesansvariga bedömer observationerna, kontaktar 
eventuella rapportörer samt återkommer på vårmötet. 
                    
Hur förhåller vi oss till fynd gjorda utanför 12 nm? Peter frågar RK. 
 
 
 
Rapportmall 
En första version av en rapportmall för 2019 har tagits fram.  
Under mötet diskuterades några arter och följande beslut om valideringsförändringar togs: 
 
Kustpipare. Periodregel 15.10–30.6 
Sydlig ljungpipare är redan borttagen. Finns inte med i Artportalen 
Sjöorre. Inlandsfynd skall införas som valideringskriterium. 
Småspov ändrad. Periodregel 1.9–25.4. Antal ex. ner från 25 till 15. 
Röd glada. Samtliga skall valideras. 
Törnskata. Samtliga under perioden 1.6–15.7 skall valideras. 
Talltita. Periodregel 1.4–31.8. 
Ljungpipare. Periodregel 1.10–31.3 samt trolig/möjlig häckning. 
Förslag om validering av ”Ej återfunnen” lämnades utan åtgärd. 
 



Frågan om en total revidering av de valideringsregler i Artportalen som gäller för Bohuslän togs upp. Om Rrk 
gör en förändring av reglerna för någon art, måste denna förändring gälla från det datum denna infördes. Vi 
måste också kika på de tidigare rapportmallar som finns och införa periodregler för de arter, där 
valideringsreglerna över tid förändrats. Den senast publicerade rapportmallen är från år 2007 (FiB 2006). Det 
beslutades att den skall gälla t.o.m 2010-12-31. Därefter gäller Gunnar Wikmans mall t.o.m 2015-12-31. 
Görs ändringar i rapportmallen på kommande vårmöten gäller mallen från den 1/1 samma år. Beslut tagna 
på höstmöten gäller från kommande årsskifte.  
 
 
 
Artportalen 
Diskussion om hur vi går vidare med avvalidering av de arter, som inte skulle validerats. Vi avvaktar med 
detta arbete till dess valideringsreglerna i Artportalen justerats.  
 
 
 
Arbetsordning 
Diskussion om kommitténs sammansättning. Rune har sonderat intresset och har förslag på några nya 
medlemmar. Då alla ännu inte är tillfrågade redovisades inga namn. Helt klart är att sekreterarsysslan måste 
specificeras. Den är av central betydelse. Hur Rrk i övrigt skall organiseras kommer att fortsatt utredas under 
vintern.  
 
 
 
Hemsidan 
Diskussion om uppdatering av hemsidan. Rune föreslog att vi skulle lyfta fram vilka ledamöter, som över tid 
ingått i Rrk och under vilken tidsperiod. Detta visade sig vara av intresse. Vi avvaktar dock tills vidare med 
detta och lägger i första hand vår kraft på arbetet med att ta fram en ny rapportmall för år 2019. 
 
 
 
Nrk-arter   
Administrering av respektive område till Fågelåret. Mycket återstår. Peter administrerar endast Kungälv, Lilla 
Edet och Stenungsunds kommuner. 
 
 
 
Övriga frågor 
Vi lägger till en punkt på kommande dagordningar; genomgång av föregående protokoll. 
 
Diskussion om en monterad aftonfalk från Kungälv 1961 och en turturduva från samma kommun 1951 samt. 
en brednäbbad simsnäppa från Smögen 1947.  
 
Lars Viktorsson har bytt E-postadress. Rune meddelar Max Allan att denna skall ändras på hemsidan. 
 
 
 
Nästa möte 
Datum för nästa möte: 2019-02-26 i Ödsmål (hos Thomas Liebig) 
 
 
Uddevalla   2018-11-15  
 
Rune Hixén 


