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Ringmärkningsverksamheten vid
Hammarö fågelstation 2016

Sven Larsson

Tabell 1. Fördelning av bemanningsdagar för märkning, nättimmar samt ringmärkta
fåglar under olika månader 2016 vid Hammarö fågelstation. Ingen märk-
ning skedde under januari, februari, mars, juni och december.
 Number of ringing days, net hours and birds ringed in different months
in 2016 at Hammarö Bird Observatory. No ringing activity in January,
February, March, June and December.

Månad       April       Maj       Juli       Aug.      Sept.       Okt.        Nov.          Totalt
Antal
dagar       9        6         4         18        24          30             6                 97
Antal
nättim.     724        824         240      1789      3933        5078         685         13273
Antal
fåglar      60      104        116        924      4172         6458         324         12168
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Hammarö fågelstation (59.15N/13.31E)
var 2016 bemannad med ringmärkare 97
dagar. Inga märkningar utfördes i januari,
februari, mars, juni och december. Under
vårsäsongen skedde märkningar 15 dagar
mellan 28 april och 25 maj, därav 6 dagar
i maj. I juli bokfördes 4 märkdagar mellan
21/7och 29/7. I augusti var bemanningen
delvis sparsam med märkare på plats en-
dast under 18 dagar. Från och med början
av september t.o.m 12/11 var bemanningen
god.

Totalt märktes 12168 fåglar av 73 arter.
Antalet märkta fåglar per 100 nättimmar
var 92 individer, vilket är en kraftig ökning

jämfört med fjolårets mycket magra re-
sultat på 47 nätfångade fåglar per 100 nät-
timmar. Sammanlagt märktes nästan dub-
belt så många fåglar 2016 som det gjorde
2015. Anledningen till detta är sannolikt
ett mycket bra häckresultat för i stort sett
alla fågelarter. Av de märkta fåglarna var
24% kungsfåglar, 15% stjärtmesar, 15%
övriga mesar samt 10% gråsiskor.

Ingen ny märkart kunde noteras, vilket
innebär att antalet ringmärkta arter fort-
farande är 157. Här ska åter nämnas att
den splittning av rödstrupig sångare som
nyligen har gjorts har medfört att art-
tillhörigheten av den fågel som märktes i



Ringmärkning 1961-2016

Art                                                           Märkta        Ringed             Summa   Återfynd
                                                             2014          2015       2016      1961-16    Recove-
                                                             95 d          91 d        97 d       5776 d       ries

Gräsand  Anas platyrhynchos - - - 14 1
Knipa  Bucephala clangula - - - 1
Storskrake  Mergus merganser - - - 1 1
Orre  Tetrao tetrix - - - 2
Smålom  Gavia stellata - - - 1
Skäggdopping  Podiceps cristatus - - - 1
Rördrom  Butaurus stellaris - - - 2
Bivråk  Pernis apivorus - - - 10
Brun kärrhök  Circus aeruginosus - - - 4
Duvhök  Accipiter gentilis - - - 2 2
Sparvhök  A. nisus 7 5 6 300 19
Ormvråk  Buteo buteo - - - 1
Fiskgjuse  Pandion haliaetus - - - 1
Tornfalk  Falco tinnunculus - - - 3
Stenfalk  F. columbarius - - - 3
Lärkfalk  F. subbuteo - - - 10
Vattenrall  Rallus aquaticus - - - 1
St strandpipare  Charadrius hiaticula - - - 2
Kustpipare  Pluvialis squatarola - - - 1
Tofsvipa  Vanellus vanellus - - - 4
Kustsnäppa Calidris canutus - - - 1
Sandlöpare  Calidris alba - - - 1
Småsnäppa  C. minuta - - - 5
Kärrsnäppa  C. alpina - - - 12
Brushane  Philomachus pugnax - - - 1
Dvärgbeckasin  Lymnocryptes minimus - - - 10
Enkelbeckasin  Gallinago gallinago - - - 23
Morkulla  Scolopax rusticola 1 1 - 32 3
Skogssnäppa  Tringa ochropus - - - 4
Grönbena  T. glareola - - - 1
Drillsnäppa  Actitis hypoleucos - - - 86 1
Roskarl  Arenaria interpres - - - 3
Skrattmås  Larus ridibundus - - - 5
Fiskmås  L. canus - - - 34
Gråtrut  Larus argentatus - - - 2
Havstrut  L. marinus - - - 26 1
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Tabell 3. Totala antalet fåglar märkta vid Hammarö fågelstation 1961-2016
  Total ringing of birds at Hammarö Bird Observatory 1961-2016



Återfynd
Under 2016 har 22 återfynd av 10 arter rapporterats via Ringmärkningscentralen.
3 främmande kontroller gjorts. Totalt har 831 återfynd av 61 arter erhållits via RC, därav
468 (56 %) från utlandet. 19 av årets fynd har gjorts på längre avstånd än 100 km från
märkplatsen.

I återfyndslistan används följande symboler:

x funnen död  v kontrollerad av ringmärkare
f flugit mot fönster eller inglasad altan  k tagen av katt

Sparvhök  Accipiter nisus
5137522 1K hane 16-09-15

x 16-11-01 Tranekjär (55.08 N / 10.54 E),
Syd-Danmark, DANMARK

Kungsfågel Regulus regulus
SR2576 1K hona 12-09-22

v 12-10-11 Jomfruland (58.53 N / 09.37 E),
Telemark, NORGE

TC8542 1K hane 15-09-30
f 16-04-01 Kvitsöy (59.04 N / 05.24 E),

Rogaland, NORGE

TC8829 1K hane 15-10-03
v 15-10-16 Skagen (57.44 N / 10.38 E),

Nord-Jylland, DANMARK

TC9573 1K hane 15-10-09
v 15-10-21 Hanstholm (57.07 N / 08.57 E),

Nord-Jylland, DANMARK

TR4299 1K hane 16-09-22
v 16-11-01 Janinow (52.04 N / 20.37 E),

Mazowiecki, POLEN

TR4596 1K hane 15-09-24
v 15-10-17 Gedser Fuglestation (57.07 N/08.57 E),

Själland, DANMARK

18



Stjärtmes  Aegithalos caudatus
CU20.555 1K+ 13-10-18

v 13-10-26 Skjeberg (59.017N / 11.17 E),
Östfold, NORGE

CU30.045 1K+ 13-10-26
v 16-09-10 Rysjön (59.117N / 15.23 E),

Kvismaren, Närke

CU30.049 1K+ 13-10-26
v 16-09-10 Rysjön (59.117N / 15.23 E),

Kvismaren, Närke

Blåmes  Parus caeruleus
1ET16.456 1K hona 12-10-04

v 12-11-12 Moss (59.26 N / 10.38 E),
Östfold, NORGE

1ET17.590 1K hane 13-09-26
x 16-05-06 Sunne (59.50 N / 13.09 E),

Värmland

1EV13.854 1K hona 14-10-25
v 16-05-05 Hernes (60.57 N / 11.36 E),

Hedmark, NORGE

1EV35.504 1K 16-09-20
x 16-10-20 Yngsjö (55.53 N / 14.15 E),

Skåne

Talgoxe  Parus major
2KS71.901 1K hane 15-10-31

x 16-04-10 Takene (59.15 N / 13.30 E),
Hammarö, Värmland
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Grönsiska Carduelis spinus
CU30.426 2K hane 14-04-25

f 16-03-11 Sint Niklaas (51.10 N / 04.10 E),
Oost-Vlaanderen, BELGIEN

CU82.799 1K hane 14-10-30
x 16-02-09 Rinn (60.09 N / 13.07 E),

Torsby, Värmland

Gråsiska Carduelis flammeus
CU29.173 1K hane 13-10-13

v 16-10-12 Arefino (58.14 N / 39.15 E),
Yaroslavl, RYSSLAND

Sävsparv Emberiza schoeniclus
1EV13.942 2K hane 15-04-09

v 16-11-07 Eastermaar (53.11 N / 06.03 E),
Friesland, HOLLAND

Främmande kontroller vid Hammarö fågelstation

Järnsparv Prunella modularis
1EV12.324 1K 16-09-10 Merlo (62.29 N / 17.18 E),

Timrå, Medelpad
v 16-09-22

Kungsfågel Regulus regulus
TP1826 1K hona 15-10-04 Svenska Högarna (59.27 N / 19.30 E),

Uppland
v 15-10-10

Gråsiska Carduelis flammeus
CX17.585 1K hona 14-10-16 Degernäs (63.47 N / 20.15 E),

Västerbotten
v 15-10-26



Hammarö fågelstation
www.hammarofagel.se

Karlstads Ornitologiska Förening
www.kofkarlstad.se

Denna gråsiska med Moskvaring kontrollerades 21/10. Samtidigt inkom ett åter-
fynd från Jaroslavl, nordost om Moskva, av en fågel som ringmärktes på Hammarö
2013. Det ryska utbytet av gråsiskor är intressant.
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Mina 56 år som ringmärkare

Björn Ehrenroth
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En dag 1960, när jag tittade efter fåglar vid
Gunnerud, Alsterån, träffade jag Sven
Fredga, som bodde i en flygel på gården.
Han arbetade som jaktvårdspraktikant på
Värmlands läns Jaktvårdsförbund, som på
den tiden huserade på Drottninggatan 1 i
Karlstad. Ett av Svens stora fritidsintressen
var ringmärkning av fåglar. När vi blev
närmare bekanta insåg han att jag kunde
en del om fåglar. Jag fick låna ringar av
honom och började märka småfåglar vid
föräldrahemmet i Karlstad. I juni det året
fann jag häckande mindre strandpipare vid
Hammarö sydspets väster om spången.
Sven kontaktades, kom snabbt ut och
kunde märka några av ungarna, Det bör
ha varit de första fåglarna som märkts vid
lokalen, men de finns inte med i fågelsta-
tionens resultatlista.
     På hösten talade Sven väl för mig hos
Sten Österlöf, som var chef på den nyligen
samordnade ringmärkningscentralen på
Naturhistoriska riksmuseet i Stockholm.
Innan året var till ända hade jag beviljats
allmänt tillstånd att märka fåglar och även
fått tillstånd att använda slöjnät. Då var jag
18 år. Den första ringleveransen beställdes
i slutet av december och 1961-01-02 sände
Sten de önskade ringarna. Sven Fredga,
som hjälpt mig med denna introduktion,
lämnade senare Värmland och blev seder-

mera sjöfågelkonsulent hos Svenska Jäga-
reförbundet.
     Japanska slöjnät inköptes från en firma
i Tyskland. Under 1961 märktes blygsam-
ma 185 fåglar, därav 35 fåglar vid Hammarö
fågelstation. Den första fågeln jag märkte
vid Hammarö var en koltrasthanne 13 maj.
Samma år under försommaren besökte
stockholmsornitologen Lennart Hedin,
som gjorde lumpen på I2, Fyrholmen och
märkte ett antal fåglar. Den enda fågeln
som hamnat i stationens märklista var en
mindre flugsnappare, märkt 17 juni och
återfångad 2 juli. I övrigt kan nämnas att
jag ringmärkte en kull pärlugglor på Inre
Sollaren.
     I slutet av januari 1962 upptäcktes ett
fält med mycket spillsäd och småfåglar
invid en skogskant ute på Segerstad. Det
inspirerade mig att under flera dagar från
slutet av januari till mitten av mars fånga
och märka ett hundratal fåglar (103 ex av
8 arter). Förutom 42 gulsparvar märktes
även 2 snösparvar och 17(!) sävsparvar. I
övrigt kan nämnas två kullar av pärluggla
och en kull av kattuggla i södra Värmland.
En ormvråksunge, märkt nära Västersjön,
Norra Finnskoga, sköts på hösten samma
år i Frankrike.
      När jag gjorde min militärtjänstgöring
i Umeå 1962-63 åkte jag sommartid på



fritiden omkring på en gammal motorcykel
och märkte då en del fåglar, till en början
främst på Holmön. En höstmorgon med
fint sträck från Finland mot svenska kusten
märkte jag en del fåglar, bland annat 3 unga
större hackspettar. Detta var långt innan
Stora Fjäderägg blev en känd fågelstation.
1963 märkte jag bland annat kullar av
tornfalk, sparvhök och korp norr om
Umeå samt en lärkfalkkull på Holmön. I
samband med en fjällvandring väster om
Kiruna till Kebnekajse fick jag tillfälle att
märka enstaka ungar av fjällpipare, blå-
hake, ringtrast och snösparv. I mitten av
augusti prövade jag ett par mornar med
fångst vid ett igenbuskat dike vid Deger-
näsfälten söder om Umeå. 44 fåglar märk-
tes, därav fyra blåhakar, en hämpling och
en ortolansparv. Efter muck senare i augusti
ägnade jag hösten åt sträckräkning vid
Hammarö. I mån av tid satte jag ut några

nät framför fyren. Av 90 märkta fåglar var
47 ex talltitor och 12 ex svartmesar. Näten
visade sig vara aningen för grovmaskiga,
vilket innebar att många svartmesar smet
igenom.
     Premiärfåglar i märkprotokollet 1964
var 7 gulsparvar infångade vid Välinge,
Väse. En av dessa återfanns senare i Piteå.
Under andra hälften av maj arbetade jag
som ringmärkare på Ottenby fågelstation,
vilket gav många nya, intressanta erfaren-
heter. Den enda strandskata jag märkt fång-
ades in 9 juni på Lurön i Lurö skärgård.
     I mitten av juni 1965 märkte jag två
unga videsparvar vid Västersjön, Norra
Finnskoga, och några dagar senare fyra
unga duvhökar i ett bo vid västra Höljåsen.
Ytterligare en trevlig märkning i finnskogen
var tre boungar av tretåig hackspett vid
Östersjön. I en mindre täkt av finkornigt
material invid Höljan strax väster om väg

Björn kontrollerar fettstatus hos en bofinkshanne.
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62 häckade under många år en koloni
backsvalor. Första året märktes fem svalor,
senare år betydligt fler. Fram till 1973 hade
149 ex märkts, därav 56 ex toppåret 1970.
En backsvala märkt 1966 kontrollerades
knappt två år senare av franska ringmärkare
i Tunisien.
      I samband med en fjällvandring i Sarek
på sommaren märktes en kull med 6 ungar
av blåhake i Rapadalen. Vid Hammarö
fågelstation märktes en kull med 6 ungar
av härmsångare. Årets sista fångstdag vid
stationen var 21 oktober och då märktes
en gråspetthona och en snösiska.
   1966 var ett magert år gällande ring-
märkning. Året därpå hade vi litet för-
söksverksamhet vid Bärön, Segerstads
skärgård. I södra strandskogen riggade vi
upp några nät 5-7 augusti och märkte 103
fåglar, därav 80 bergfinkar. 1968 var det
enda året jag inte märkte en enda fågel.
Det berodde på att jag for ut på en långresa

i mitten av juni och kom hem först i maj
året därpå.
      Inspirerad av märkningar av gräshopp-
sångare vid Kvismare fågelstation började
jag tillsammans med Lars Johansson fånga
och märka gräshoppsångare vid Norra
Hyn 1969. Perioden 15 – 27 juni märktes
6 ex. Året därpå togs 4 ex något tidigare
på säsongen. Senare, när Lars fått egen
licens, fortsatte han arbetet under många
år.
     Hösten 1969 var startåret för kontinu-
erlig märkning vid Hammarö. Efter tillstånd
av dåvarande markägaren kapades en
träddunge vid nordöstra delen av Fyr-
holmen ner till lämplig höjd för nätfångst.
Under flera år var det ringar från min
privatlicens som användes vid stationen.
Först någon gång under andra hälften av
1970-talet, tror jag, övergick min licens till
fågelstationen. Intresserade läsare som vill
veta mera om verksamheten hänvisas till

Den första fågeln rapporterad till Ringmärkningscentralen 13/5 1961
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årsrapporterna från Hammarö fågelstation.
Här ska endast ett fåtal intressanta hän-
delser tas upp, blandat med märkningar
på andra platser.
     En morgon i juli 1970 när jag kröp ur
tältet i skogen vid Nipfjället i norra Dalarna,
uppenbarade sig en orädd lavskrika. Efter
en stund var den så orädd att den satte sig
på högra handen för att äta på min smör-
gås. Då greps jag av märkarinstinkten och
jag nöp tag i fötterna på den överraskade
skrikan. Medan jag plockade fram ring och
tång fick jag höra lavskrikans alla svor-
domar och de var många.
    Den 16 oktober samma år var Berne
Martinsson och jag på fågelstationen. Det
var mulet och lugnt och helt stiltje på

fågelfronten under eftermiddagen. Berne
gick en nätrunda ut till fyren. När han
återkom till stugan höll han upp en liten
fågel och sa med uppspärrade ögon och
lätt darr på stämbanden: Brandkronad
kungsfågel! Det var den enda fågel han
fått på hela rundan.
       På Ladholmen vid Ekenäs hade vi för-
söksverksamhet med märkning flera dagar
i augusti 1971. 494 fåglar märktes, delvis
av Morgan Hofflander. Bland mera ovan-
liga fåglar i nät kan nämnas en gök och en
mindre hackspett.
    Sommaren 1972 hittade Lars Johans-
son och jag en flodsångare som sjöng
nedanför Ekenäs vid Norra Hyn. Vi rig-
gade upp ett nät och fångade fågeln. Jag

Direktsändning av radioprogrammet Naturmorgon med Jan Danielsson
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tror det var den första flodsångaren som
märkts i Värmland. Senare märkte jag även
en kärrsångare söder om Lillerud.
    Fångsten blev denna höst vid Ham-
marö överraskande riklig. Redan 26 augus-
ti märktes 126 svartmesar. Morgonen därpå
gjorde vi misstaget att först sätta upp näten
för att sedan gå upp och äta frukost.
Medhjälpare var Dan Mattsson och ytter-
ligare en person som jag glömt vem det
var. Många fåglar fastnade nästan direkt
och möjligheterna att få frukost försvann.
Tredje man var tvungen att lämna området
på förmiddagen medan svartmesar och
talltitor i våg efter våg flög mot näten. Först
klockan 16 kunde vi avbryta fångsten. Då
hade 431 fåglar märkts, därav 151 svart-
mesar och 114 talltitor. Läxan vi lärde oss
var att alltid ta med kaffe och smörgåsar
till märkkuren på morgonen.
     De följande dagarna var intensiva med
över 200 märkta varje dag. En engelsk
familj anlände och det visade sig att Pat

och Peter Lennon var vana vid att plocka
fåglar ur nät. Deras insats under en vecka
var till mycket stor hjälp för mig som
stressad ringmärkare. Förutom den om-
fattande mesfångsten togs även en raritet
vid två tillfällen. Värmlands första dvärg-
sparv togs 29 augusti och den andra 14
september. En annan höjdare fångades 22
oktober. Dan Mattsson och jag såg en
ensam mes flyga på låg höjd mot Kapade
dungen. När vi närmade oss nätet och
upptäckte att det var en lappmes, vrålade
Dan och uppförde en krigsdans av säreget
slag.
     Två fåglar minns jag särskilt från Ham-
marö. På morgonen den 26 maj 1989 stod
det några påsar med fåglar i kuren. En man
som ville lära sig mer om fåglar kom varje
morgon till stationen och började plocka
ut fåglar. När jag tog upp en fågel ur en
påse höll jag på att ramla baklänges i kuren.
Jag var tvungen att gå upp till stugan och
kolla i en fågelbok. Det var en hanne av

Kungsfågel visas för Lars Lerin under en filminspelning.
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svarthuvad sparv, fångad i ”raritetsnätet”
norr om vassrännan.
     Den andra höjdaren, även den fångad
norr om vassrännan, var inte lätt att art-
bestämma. Den togs 4 augusti 2002. Bill
Zetterström kom ut med en bok om Sylvia-
arter, och då gick det att bestämma fågeln
till gammal hona av sammetshätta.
     Ringar från Hammarö användes sällan
på andra lokaler. Ett undantag var 1984.
Hösten 1983 invaderades södra Sverige
av osannolika mängder hökugglor och året
därpå häckade många par i Värmland –
mer än 100 par, kanske uppåt 200 par. Jag
märkte tillsammans med medhjälpare 56
ungar, dessutom 15 ungar av jorduggla och
2 ungar av fjällvråk.

     Om jag får frågan hur många fåglar jag
ringmärkt vet jag inte det. Gissningsvis är
antalet omkring 100 000. Antalet arter är
132. När jag hade flyttat till Ransbysätter
fick jag en ny privatlicens, delvis för att
kunna starta en CES-märkningsplats. Året-
runtmärkning 12 år inklusive CES-märk-
ning 10 år har gett i det närmaste 13 000
märkningar av 66 arter. Det ger en medel-
fångst på ungefär 1 080 fåglar per år. De
fyra vanligaste arterna i näten har varit blå-
mes (2 410), grönsiska (2 002), talgoxe
(1 853) och domherre (1 208). Ovanliga
arter i näten har varit sparvuggla (5), grå-
spett (3), mindre hackspett (3), tretåig hack-
spett (1), svart rödstjärt (1), ringtrast (1),
mindre flugsnappare (1) och snösiska (1).

Björns bok Disko Titicaka finns fortfarande

till försäljning. Boken, som år rikt illustre-

rad med nästan 200 foton, beskriver ett re-

seäventyr under elva månader åren 1968-

1969.

Pris på boken är 300 kr + porto med ku-

vert 89 kr. Ett alternativ är att göra ett

hembesök hos mig och få en fika. Bokens

format är 23 x 29 cm och inlagan består av

249 sidor. Boken har hårda pärmar.

Ehrenroth Bild - Björn Ehrenroth,

Ransbysätter 62, 68697 Lysvik

Tel: 073-0536805, 0565-83001

behrenbild@live.se
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Rapport från KOF:s vinterrally 2016
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Långkallsångarna Magnus Köpman och Per Gustafsson med den åtråvärda pokalen
vid genomgången efter rallyt. Roger Gran saknas på bilden..

Lördagen den 23 januari var det återigen
dags för KOF:s vinterrally. 9 lag mötte upp
i det behagliga vintervädret. Efter tre
veckors sträng kyla var det under dagen
några få minusgrader, lugnt och uppehåll.
Vid återsamlingen i en lektionssal i Älv-
kullegymnasiet i Karlstad hördes en del
grymtningar om den tidigare stränga kylan
möjligen hade reducerat antalet över-
vintrande fåglar. Annars var de flesta nöjda
med dagen och flera trevliga arter fanns

på krysslistorna. Klara segrare blev denna
gång Långkallsångarna Magnus Köpman,
Per Gustafsson och Roger Gran som i
Säffle kommun hade samlat ihop impone-
rande 58 arter. Bakom de överlägsna seg-
rarna blev det en hård kamp mellan Blind-
grisarna (52 arter) och Storfors (51 arter).
Två överraskande nya rallyarter blev Lång-
kallsångarnas gråhakedopping i Gaper-
hults hamn och Blindgrisarnas vattenrall i
bäcken vid Kroppkärrs koloniområde.
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Resultat  Vinterrally 2016:   Placering   Lag   Arter

1. Långkallsångarna - Säffle kommun  58 arter

(Magnus Köpman, Per Gustafsson, Roger Gran)
2. Blindgrisarna - Karlstads kommun   52 arter

(Stefan Asker, Linda Halvorsen, Berne Martinsson)

3. Storfors - Kristinehamns kommun   51 arter

(Lars Tornberg, Hans Johansson, Göran Paakkonen)

4. Gamnackarna - Kristinehamns kommun   43 arter

(Lars-Peter Jansson, Stig Brattfjord)

4. Gråben & Hjulben - Karlstads kommun  43 arter

(Roger Jonasson, Bo Fredriksen, Karl Hammar, Klas-Göran Carlsson)

6. Tjockfot.com - Karlstads kommun   42 arter

(Håkan Funk, Lars-Erik Larsson, Jan Wilhelmsson)

7. Team Ullerud - Gamla Ulleruds kommun  41 arter

(Stig Emilsson, Dan Mangsbo)

8. Sumpmesarna - Kils kommun   35 arter

(Arvo Harjula, Thomas Håkansson)

9. Hafskryssarna - Arvika kommun   33 arter

(Morgan Henrysson, Björn Holgersson, Börje Holgersson, Joakim Johansson)

Något slitna deltagare vid genomgången efter rallyt



Gåva till KOF   Karl-Erik Möberg
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Vid medlemsmötet i oktober tilldelades Ingvar Carlsson sitt bevis som ständig
hedersmedlem efter sin donation till föreningen på 50000 kr av ordförande Karl-
Erik Möberg. Motiveringen löd: Efter att ha varit medlem i föreningen under många
år har Ingvar tilldelat KOF en gåva på 50 000 kr. Eftersom Ingvar dessutom är en
uppskattad medlem och skådarkamrat har föreningen som tack enhälligt beslutat
att Ingvar för alltid ska vara hedersmedlem i KOF.

Hösten 2016 fick KOF den största pen-
ninggåvan i föreningens historia. Givare
var Ingvar Carlsson, som dessutom är en
av ursprungsmedlemmarna från 1959.
Ingvar har sedan dess under alla år varit
en trogen medlem trots en kringflackande
tillvaro. På 60-talet var han ofta ute i mar-
kerna med kompisen Lars Svensson och
sin kamera, som flitigt användes. Bilder
från orrspel, Hornborgasjön, fågel/natur-
bilder visades på våra möten. Han började
också vid den här tiden att köra rally i en
Cortina GT. Senare i livet startade han ett
av Karlstads första gym och själv tävlade
han i styrkelyft, som han var framstående
i. I USA stannade han under många år och

var där i två omgångar. Som trucker hade
han en egen bil med släp, som han rattade
runt i de flesta av USA:s stater och leve-
rerade gods. Flera vänner besökte honom
där och var med på trevliga och spännande
turer. Han är också en riktig globetrotter,
som förutom att ha åkt bil runt Europa
och ända ner till Marocko flera gånger,
åkt med båt till Antarktis och blivit en stadig
gäst på de rosa bussarna. Asien och Syd-
amerika är några kontinenter, som intres-
serat honom. Fotograferandet har han fort-
satt med och vid några tillfällen i ”modern
tid”, glatt oss med föredrag-bildvisningar.
Från föreningen riktar vi ett varmt tack till
IC, en synnerligen aktiv resenär.



Hammarö fågelstation

Priset för övernattning vid Hammarö fågelstation är 20 kr / natt. För
medlemmar och stationspersonal utgår ej någon avgift. Övernatt-
ningsutrymmet är mycket begränsat vid stationen. Fler än 4 personer
bör helst inte bo i stugan samtidigt. Personer som arbetar med ring-
märkning eller sträckräkning har företräde. Ring och kontrollera att
Du får en sängplats innan Du bestämmer Dig för att övernatta i stu-
gan. Under perioden augusti-oktober är det i regel platschefen som
avgör vilka personer som kan övernatta på stationen.

Karlstads Ornitologiska Förening

Styrelse  2016
Ordförande Karl-Erik Möberg, Malménsgatan 4, 654 55 Karlstad 070-5798952
Sekreterare Roger Nordahl, Brages väg 17, 665 33 Kil 0554-134 53
Kassör Peter Wiktelius, Rygatan 2, 654 63 Karlstad 054-10 06 28
Ledamöter Anders Hanson, Skaldens gata 55, 65638 Karlstad 070-6206915

Magnus Köpman, Kroppkärrsv. 100, 654 61 Karlstad 054-83 41 15
Lars-Åke Karlsson Styrbordsgatan 16, 652 27 Karlstad 054-21 31 48

Revisorer Bengt Eskilsson, Hemvägen 1B, 653 67 Karlstad 054-56 61 48
Kjell Larsson, Blåeldsgatan 17, 653 45 Karlstad 054-56 19 87

Valberedning Sven Larsson, Brännmyrsgatan 85, 654 69 Karlstad 070-5250089
Anders Boström, Strandvägen 8, 652 23 Karlstad 070-3164430

Ansvariga Hammarö fågelstation
Stationschef Roger Jonasson, Erks väg 9, 654 72 Karlstad 054-83 28 78
Stations- Lars-Erik Larsson, Solviksgatan 14, 653 42 Karlstad 070-6617087
föreståndare

Redaktör för Årsrapporten
Sven Larsson, Brännmyrsgatan 85, 654 69 Karlstad 070-5250089
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