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Styrelse och funktionärer  
Styrelse: Måns Hjernquist (ordförande), Per Smitterberg (vice ordförande), Clas Hermansson 
(sekreterare), Sten Wikström (kassör), Tomas Carlsson, Erik Fröding, Sven-Olof Lundgren och Arvid 
Svanborg.  
Revisorer: Lars Brolund (sammankallande) och Fredrik Gustafsson.  
Valberedning: Torsten Green Petersen (sammankallande), Lars Eriksson och Mia Holmebrant. 
Bläcku redaktionen: Måns Hjerquist (redaktör), Erik Fröding och Per Smitterberg 
Inventeringsgruppen: Clas Hermansson (sammankallande), Tomas Carlsson och Per Smitterberg.  
Programgruppen: Sven-Olof Lundgren (sammankallande), Tomas Carlsson och Per Smitterberg. 
Regionala rapportkommittén (Rrk): Björn Lilja (sammankallande), Jens Bardtrum, Mattias Gerdin, 
Fredrik Gustafsson och Clas Hermansson.  
Medlemsansvarig: Ann Wikström.   
 
Årsmöte och styrelsesammanträden  
Årsmötet hölls i Visby den 20 februari. Efter årsmötesförhandlingarna berättade Niklas Aronsson, 
redaktör för tidskriften Vår Fågelvärld, om vårens omtalade TV-program ”Det stora fågeläventyret”.  
Styrelsen har under det gångna året haft 11 protokollförda sammanträden inklusive årsmötet. Styrelsen 
har även haft löpande kontakt via bl.a. e-post och telefon 
 
Medlemsantal  
Föreningen hade vid årets slut 697 (699) medlemmar, varav 51 (49) ständiga medlemmar (fjolårets 
siffror inom parentes). Av antalet årsbetalande medlemmar (697) var 553 fullbetalande och 93 familje-
medlemmar. Tidskriftsutbyte har skett med 14 föreningar.  
 
Tidskriften  
Föreningens tidskrift Bläcku har utkommit med två nummer. De har bl.a. innehållit artiklar om mid-
vinterräkningen av sjöfåglar 2018, fem gotländska fåglar del 1 & 2, ringmärkning av kornknarrar på 
Gotland 2017, fåglar på Gotland 2016 och exkursionsrapporter. Ett speciellt tack till alla fotografer 
och skribenter. Tidskriften har tryckts hos ThomasTryckare.se. Upplagan har varit 800 ex. per nr. 
 
Hemsida  
Hemsidan som lanserades för två sedan har fungerat väl och varit uppskattad av medlemmarna. Erik 
Fröding har varit webmaster och har tillsammans med Per Smitterberg uppdaterat hemsidan.  
 
Ekonomi  
Styrelsen har följt den ekonomiska strategi som styrelsen tagit fram och som presenterats vid tidigare 
årsmöten och även upprättat budget inför verksamhetsåret. Den ekonomiska redovisningen redovisas 
separat. 
 
Program- och kursverksamhet  
Under 2018 anordnade föreningen traditionsenligt inneträffar och utflykter. Totalt genomfördes 27 
aktiviteter, varav tre inneträffar i Vita huset, ett föredrag på Almedalsbiblioteket respektive. Klinte-
hamns bibliotek, en pubafton och 21 utflykter. På dessa har sammanlagt 450 personer deltagit (320 
under 2018). Rapporter från inneträffar och utflykter har publicerats i Bläcku och på hemsidan. 
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Inneträffar  
Hur går det för havsörnen? - tisdagen den 30 januari    
Det var 25 personer som samlades för att lyssna på Per Smitterbergs föredrag om havsörnen på 
Gotland. Det blev en grundlig och intressant resa i ord och bild från örnarnas etablering i början av 
1990-talet till dagens 43 kända boplatser. Det totala antalet par av havsörn kan vara uppemot 60 par. 
Därutöver finns naturligtvis många unga örnar som ännu inte häckar. 

Nytt om ringmärkning – söndagen den 18 mars     
Inte mindre än 33 fågelintresserade bänkade sig på Almedals-biblioteket, för att få veta mer om den 
del av fågelforskningen där man håller på med ringmärkning. Thord Fransson, Ringmärknings-
centralen, besökte Gotland för att delge oss både historik och nya spännande rön i detta fack av 
ornitologin. Sedan starten 1911 har närmare 15 miljoner fåglar ringmärkts i Sverige och drygt 300 000 
fåglar får en ring varje år. Till dags dato har 11 332 fåglar av de som märkts på Gotland återfunnits på 
någon annan plats. Det kan förstås vara att de förolyckats men även att de fångats på någon annan 
fågelstation och fått sin ring avläst.  

Vadare du möter på Gotland – tisdagen den 23 oktober    
Torsten Green-Petersen visade bilder och berättade om vadare på Gotland. Vi var 20 personer som 
fick en fin upplevelse av Gotlands alla vadare ur fågelperspektiv. Hisnande bilder som visade detaljer 
på fåglarna som vi inte sett tidigare. 
 
Nattens- och dagens magiska fåglar – onsdagen den 7 november     
Berättarkvällen med fågeltema för 15 personer i Klintehamns bibliotek. Några exempel på folktro om 
fåglar var ”Hur människan fick elden och ljuset av korpen”, ”Vad skall Du göra om du blir dårad av 
göken”, ”Om spelmannen som fick ett slag på axeln, eller var det kattugglan” (Tomas Carlsson). 
   
Skådarpub – fredagen den 30 november      
För andra året i följd samlades vi i restaurangen Bryggeriet mat & malt för att njuta i brasvärmen, 
denna höstens sista dag. Vi var 12 personer som mötte upp och trivdes i gemenskapen. 
 
Lucia med bildföredrag – tisdagen den 11 december    
Fredrik Ström har stor erfarenhet av fåglar i Portugal. Under kvällen berättade han och visade bilder 
från sina många besök i landet. Det var en lysande kavalkad av bilder som fick oss, 10 personer, att 
längta söderut i vintermörkret. Naturligtvis bjöds det på luciafika.  
 
 
Utflykter  
Vinterfåglar och fågelmatning - söndagen den 21 januari    
Vi tittade på de fåglar som fanns vid matningen i Sumpskogen på Hällarna. Dessutom pratade vi om 
lämplig utrustning och lämplig föda för fåglarna. Totalt deltog 10 personer deltog i aktiviteten (Sivert 
Söderlund).  
 
Klintehamns hamn - särskilt för nybörjare - söndagen den 11 februari  
Dagens väder bjöd på en vass vind från ost med tunna snöbyar. Trots detta var vi 21 deltagare. Vi 
hittade lä vid småbåtskajen och till sist gick vi ut på Varvsholm. Vi fick bl.a. se sångsvan, några 
nyanlända gravänder, brunand, bergand, salskrake, smådopping och sothöna (Sven-Olof Lundgren). 

Ejdersträck vid Nyhamn - lördagen den 24 mars     
Efter flera år med tidiga sträckrörelser av ejder borde slutet av mars vara optimalt, särskilt om man 
skulle ha chansen att även se någon praktejder i flockarna. Nio personer samlades därför vid fiskeläget 
i Nyhamn i gråmulet, något kylslaget väder med friska sydvästliga vindar. Men vår målart för dagen 
uteblev nästan helt under den timme vi stod kvar på platsen. Sammantaget sågs enbart 22 ejdrar 
sträcka norrut. Då vi tröttnat på det uteblivna sträcket vid Nyhamn begav vi oss till Lummelunds bruk. 
Trots ivrigt letande hittade vi ingen strömstare i den strida strömmen i ån (Jörgen Petersson). 
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Fågelsång del 1 – särskilt för nybörjare - söndagen den 25 mars   
Utflykten gick längs Hälsans stig, Visby. De flesta av vinterns stannfåglar lät sig höras med både sång 
och andra läten. Som en extra bonus hördes både sånglärka och strandskata, vilket var ett gott tecken 
på den annalkande våren. Vi var 10 deltagare som avslutningsvis besökte Talludden och kunde lyssna 
på en sjungande steglits (Sivert Söderlund).  
  
Vårfåglar på Fårö – söndagen den 8 april     
Vi träffades vid kyrkan och första stoppet var vid Mölnor träsk. Där sågs årets första bruna kärrhök, en 
hona. En skärfläcka flög förbi. Vidare sågs 15 krickor, storspov och rödbena. I Alnäsavik och vid 
Västerriv låg bland annat flera grågäss, gravänder och krickor. Vi åkte vidare till Gåsmorahammaren 
och avslutade dagen vid Ajkesträsk. Vi var tolv deltagare i det fina vårvädret (Lars-Erik Broman). 

Vårens fåglar på Storsudret – söndagen den 15 april    
Ett jämngrått täcke över Storsudret hindrade inte femton fågelvänner att möta upp på Faludden. 
Spelande rödspovar, storspovar, tofsvipor, rödbenor och sånglärkor fyllde våra själar. I buskar och 
snår märktes det att natten varit fylld av sträckande tättingar; rödhakar, taltrastar och rödvingetrastar 
sågs överallt. Dagen avslutades på Näsudden där en grann härfågel sågs (Per Smitterberg). 
 
Sträckande fågel på Ekstakusten – söndagen den 22 april    
Ejderspaning med korvgrillning vid Tomsarve kvarn på Ekstakusten samlade 10 deltagare. Det börjar 
bli tradition att träffas. Vi fick se sträckande ejder, dock inga mängder (Sven-Olof Lundgren). 
 
Min barndoms fågelmarker – Bogeviken – söndagen den 20 maj   
Sexton deltagare samlades vid Sjuströmmars rastplats. Efter lite inledande historik om området 
började vi spana efter det som höll till utanför strömmarna. Silvertärnor, skedänder och gravänder 
kunde räknas in. Svarthakedoppingen häckar med flera par i vassruggarna, en snatterand med fem 
ungar sågs och den raspiga sången från en rörsångare hördes från vassen (Per Smitterberg). 
 
Tättingkonsert vid Lummelundsbruk – tisdagen den 22 maj   
Det här håller på att bli en klassiker bland utflykter. När de sista samlats var vi 28 deltagare. Redan 
från början hördes de arter som vi förväntade oss; halsbandsflugsnappare, svarthätta och taltrast sjöng. 
Vi tittade förgäves efter områdets karaktärsfågelfågel, strömstaren. Men, nu i maj, finns den inte 
längre kvar i området. De har återvänt till sina häckningsplatser norrut (Per Smitterberg). 
 
Nattsångare på Lina myr – tisdagen den 29 maj      
På kvällen blev vi 32 personer som samåkte ner till myren för att lyssna på kvällsfåglar. En gräshopp-
sångare sjöng, Dessutom noterade vi flera kärrsångare, näktergalar, morkullor, vattenrall, nattskärra, 
enkelbeckasin, gök och rödvingetrastar (Lars Brolund). 
  
Fågelsång del 2 – särskilt för nybörjare- måndagen den 4 juni   
Vi lyssnade och samtalade om de fåglar som hördes och hur vi kan skilja de olika arterna från 
varandra. Denna kvällsutflykt ägde rum i Allekvia änge, Endre. Vi var 10 deltagare (Tomas Carlsson). 
 
Fågellokaler i Gothem – torsdagen den 7 juni     
Utflyktens tema var att vad en strandsocken som Gothem kan bjuda på i fågelväg i juni månad. Drygt 
20 deltagare samlades i kvällssolen vid Gothem kyrka. Första anhalt var vid Storsund och vandring till 
fågeltornet. Som väntat sågs flera av områdets karaktärsarter, t.ex. grågås, trana, gråhäger och ägrett-
häger. Kvällen avslutades vid Agbod och stugområdet Åminne (Ann och Sten Wikström). 
 
Norsholmen – söndagen den 22 juli      
Ett femton-tal personer slöt upp på morgonen vid sjöräddningsmuséet, Ekeviken på Fårö. Totalt blev 
det 46 arter under vandringen på Norsholmen. Vi sågs bl.a. tornfalk, spovsnäppa, roskarl, ljungpipare, 
gluttsnäppa och skräntärna. Den årliga utflykten på Norsholmen har blivit uppskattad, speciellt av 
många sommargotlänningar (Tord Lantz). 
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Nybörjarskådning med vadare – söndagen den 19 augusti   
Fjorton tappra skådare mötte upp titta på vadare i det soliga men lite blåsiga vädret. Nisseviken bjöd 
på 12 arter där vadarna stod för det största antalet. Efter fika och botaniserande i säljlådan bar det iväg 
till Näsudden. Där hade vi lite mindre med vadare, men trots detta var det mycket trevligt. Det var en 
uppskattad dag med nybörjarskådning (Sven-Olof Lundgren). 

Änder, vadare och måsar – söndagen den 26 augusti    
Väderprognosen skiftade vilt dygnen före utflykten och så sent som tio minuter före samlingen vid 
Sproge kyrka kom en intensiv regnskur. Men när klockan slog åtta och de 12 utflyktsdeltagarna 
samlades blev det uppehåll. Vi körde ner till fiskeläget Klase med sina underbara omgivningar, betade 
strandängar och skyddade laguner och vikar. Ett gäng storspovar rastade. En flock tofsvipor rastade på 
revet tillsammans med krickor, några stjärtänder, brushanar och kustpipare. En buskskvätta lockade 
till närstudier tillsammans med gluttsnäppor, svartsnäppor och en ensam myrspov (Per Smitterberg). 

Järnålderns fåglar och landskap – lördagen den 8 september   
Hur såg fågelfaunan och landskapet ut på medeltiden, järn- brons- och stenålder? Tio personer sam-
lades vid gravfältets parkering och vi promenerade runt i gravfältet. Vi kunde också se en och annan 
fågel, bl.a. flera vråkar och örnar. Plötsligt flög en brun glada förbi! Detta föranledde diskussion om 
hur man kan veta något om fåglar i forntiden. Benrester i gamla sophögar som den i Stora Förvar på 
Stora Karlsö, är ett exempel. Där har man bl.a. hittat förvånansvärt många örnfötter. I Gålrums gravar 
från yngre bronsålder har ett enda fågelben av okänd art hittats. Utflykten var också en del i ”kultur-
arvsdagen” en nationell och europeisk dag med Riksantikvarieämbetet (Tomas Carlsson). 

Rovfåglar vid Sudret – söndagen den 16 september    
Inte mindre än 32 personer hade samlats på parkeringen vid Hoburgsklippan. Vi vandrade ner längs 
Hoburgsklippan och satte/ställde oss tillrätta på ”gubbhyllan”. Därifrån har man fin koll på läget både 
över havet och in över backarna. En stadig ström med sparvhök passerade. Vi omgrupperade till 
Hoburgens fyr där man har bra sikt över stora delar av Sundre. Två vackra rödglador, fler sparvhökar, 
tornfalkar och gulärlor noterades. Nu kom larm om två unga stäpphökar som jagade runt på Barshage-
udd. När vi kom upp mot Sundre kyrka möttes undertecknad och några andra deltagare av en 
brunglada när den seglade lågt över fältet. Gruppen var nu ganska splittrad, några hade tackat för sig. 
Vi var en handfull som ställde oss längs Skogevägen i Alvrets västkant. Efter en kort stund kom 
plötsligt en ung stäpphök förbiflygande framför våra lyckliga ansikten (Per Smitterberg). 

Gäss och lommar vid Kuppen – söndagen den 7 oktober     
Vid samlingen ute vid det gamla sjömärket på Kuppen möttes jag av sju tappra deltagare av frisk vind 
och sakta tilltagande regn. Nåväl, är det utlovat sträckfåglar så skall det också spanas efter dylika! Vi 
hittade hyfsat lä bakom några låga martallar. Redan från början stod det klart att det var ejdern som 
skulle vinna i antal passerade individer. 1130 räknades följd av 50 vitkindade gäss, 42 sjöorrar, 33 
småskrakar, 23 bläsänder, 15 alfåglar, 14 knipor, 10 gräsänder och 2 storlommar (Per Smitterberg). 

Fågelvandringar – den 12 februari, 12 mars och 9 april    
Under våren har tre fågelvandringar arrangerats i Visby med omnejd. Aktiviteten annonserades i lokal-
tidningarna och blev en stor framgång. Vandringarna gjordes vid Terra Nova, Norderstrand t.o.r. 
Flundreviken, på Södra Hällarna. Antalet deltagare var 7, 15 respektive 25. Dessa vandringar har visat 
sig vara mycket uppskattade på fastlandet, nu också på Gotland (Sivert Söderlund). 
 
Annan publik verksamhet  
Föreningen har i flera olika sammanhang figurerat i lokal media under året. Detta gäller inte minst 
Radio Gotland där flera av föreningens aktiviteter uppmärksammats. Dessutom har Per Smitterberg 
som trogen radiopratare tillfört mycket kunskap om Gotlands fåglar. 
 
Fågelmatning  
Föreningen har även under gångna vintern 2017/2018 anordnat en fågelmatning i Sumpskogen, 
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Hällarna. Matningen blev speciellt uppskattad av alla besökare som promenerade på den nya spången 
genom det nyligen bildade kommunala naturreservatet. Sivert Söderlund ansvarar för fågelmatningen. 
 
Inventeringar 
Sjöfågeltaxeringen  
Det är ett samarbete mellan BirdLife Sverige och svensk fågeltaxering som startades 2015. Då var vi 
tyvärr för sent ute och deltog inte i projektet. Därefter har vi inventerat 27 ”sjöar” 2016 samt och 35 
under 2017 och 2018. Räkningar görs årligen på alla utvalda områden. På så sätt kan vi följa före-
komsten av fågelarter som inte täcks genom andra inventeringar. Ett besök görs i slutet av maj månad. 
Det kan inte vara enklare. Clas Hermansson samordnar räkningarna på Gotland. 
 
Midvinterräkningarna av sjöfåglar  
Årets räkning genomfördes den 6–21 januari. Av de 93 områden som finns runt Gotlands kust 
räknades 93 områden (100 %). Detta är det sjätte året i följd som vi täckt i stort sett hela Gotlands 
kust. Totalt inräknades 116 600 sjöfåglar och 19 personer deltog i räkningarna. De samordnades av 
Clas Hermansson. Ersättning för resekostnader har erhållits av Naturvårdsverket. 
 
Inventering dammar, vattenfyllda stenbrott och grustag  
Inventeringen påbörjades 2018 och kommer att avslutas under 2019. Syftet är att vi skall få bättre 
kunskap om fågelförekomsten under häckningstid, inte minst som ett viktigt bidrag till vår planerade 
publikation Gotlands fåglar. Inventeringen omfattar samtliga sjöfåglar, vadare och våtmarksbundna 
tättingar samt rovfåglar och häckningar av backsvala. Under 2018 inventerades 325 av de 523 
dammar, vattenfyllda stenbrott och grustag som har en area på minst 500 m2. En arbetsgrupp 
bestående av Clas Hermansson (projektledare) och Jörgen Petersson ansvarar för inventeringen.  
 
Gotlands fåglar  
Under 2017 beslutades att påbörja arbetet med en publikation som har arbetsnamnet “Gotlands fåglar”. 
Syftet är att sprida information om Gotlands fåglar. Boken skall vända sig till dig som vill veta mera 
om fågellivet. Anledningen är att vi har funnit att det finns ett stort behov att göra en heltäckande 
dokumentation över fåglarna på Gotland. Förutom de artiklar som finns i vår tidskrift Bläcku, äldre 
böcker och rapporter från Länsstyrelsen är lite publicerat. Vi får gå tillbaka till Nils Nohréns 
publikation från 1958 för att finna omfattande uppgifter om Gotlands fåglar. Planen är att boken skall 
vara färdig 2022. Arbetet leds av en grupp bestående av Clas Hermansson (projektledare), Fredrik 
Gustafsson och Björn Lilja. 
 
Kornknarr 
Ringmärkning av kornknarrar påbörjades 2013 och årets verksamhet blev det sjätte året i följd. Totalt 
ringmärktes 87 kornknarrar. Dessutom kontrollerades 9 fåglar som märkts tidigare år på Gotland. 
Under åren 2013–18 har 473 kornknarrar ringmärkts. Arbetet har utförts av Bimbi Ollberg. 
  
Fågelrapportering  
Totalt har 111 291 (79 502) fågelrapporter från 615 (609) rapportörer från 2017 bearbetades av Rrk. 
Uppgifterna från 2016 är inom parentes. Antalet rapporter är betydligt fler än 2016, eller en ökning 
med 40 procent. Rapporteringen är en viktig del i fågelövervakningen och en kvalitetsgranskad 
sammanställning publicerades traditionsenligt i höstnumret av Bläcku.  
 
Fågelskydd  
GOF:s styrelse har svarat på flera remisser i fågelskyddsfrågor och agerat i olika fågelskyddsärenden, 
som även inkluderar förhandlingar i miljödomstol. Exempelvis har vi överklagat till Förvaltningsrätten 
ett beslut om ”allmän skyddsjakt” som Länsstyrelsen fattat. Vi har tillsammans med BirdLife Sverige 
även agerat mot Svenska Kraftnäts plan på ny fastlandsförbindelse i syfte att kunna möjliggöra en 
kraftig utbyggnad av vindkraft på Gotland.  
 
GOF:s styrelse har varit representerad vid olika sammankomster, t.ex. samrådsmöten. GOF är numera 
representerad i viltförvaltningsdelegationen där Måns Hjernquist och Erik Fröding är utsedda 
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delegater. Vindkraftsexploateringen vid Forsviden har beviljats av Miljöprövningsdelegationen, vilket 
GOF överklagat och den prövningen pågår ännu. Arbetet med översyn av IBA-områden har påbörjats.  
Dessutom har vi medverkat vid den nya fågelskyddspolicyn för BirdLife Sverige. För mer information 
om ärenden som föreningen agerat i hänvisas till styrelsen och publicerade skrivelser på hemsidan.  
 
Nationella kontakter  
Styrelsen har haft regelbunden kontakt med andra regionalföreningar, fågelskyddsorganisationer och 
BirdLife Sverige.  
 
Övrigt  
Föreningens nya fågeltorn vid Storården i Fide invigdes den 1 maj. Tornet har byggts med ekono-
miska medel som skänkts av framlidne Lars-Åke Pettersson. Tornet är ett bevis på Lars-Åkes stora 
engagemang för GOF och hans stora fågelintresse, inte minst för Storsudret. Under invigningen 
redogjorde Sivert Söderlund för tornets tillkomst och det blå-gula bandet klipptes av byggaren Erik 
Larsson, Öja. 
 
Kronprinsessan Victoria besökte Gotland den 4 maj för att inviga en ny vandringsled från Harudd till 
Visby. På den gamla strandvallen innanför Harudd var ett stort antal tubkikare uppställda. GOF:s 
uppgift var att förevisa Kronprinsessan fåglar som kunde ses från kusten. Det var åtskilliga nyfikna 
besökare och många som visade stort intresse för fåglar och fågelskådning. 
 
Tack  
Styrelsen riktar ett stort tack till alla som på olika sätt har engagerat sig i föreningen och för fåglarna!  
 
 
 
 
 
Visby den 31 januari 2018 
 

    
Måns Hjernquist  Per Smitterberg    Clas Hermansson 
Ordförande   Vice ordförande    Sekreterare 
 

   
Sten Wikström   Tomas Carlsson    Erik Fröding 
Kassör    Ledamot    Ledamot 
 

 
Sven-Olof Lundgren  Arvid Svanborg 
Kassör    Ledamot     


