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Från verksamheten 2018
Under året har flera ringmärkare och as-
sistenter tjänstgjort vid stationen.
     Ca 700 personer har under 2018 gui-
dats i organiserade grupper inklusive Få-
gelstationens dag. Dessutom har många
spontana besökare upplysts om fågelsta-
tionens verksamhet.
     Liksom tidigare år har vinterfågelmat-
ning och tillfällig sträckräkning skett.
      Verksamheten har kunnat genomföras
tack vare anslag från Hammarö kommun
samt Länsstyrelsen i Värmland.
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Förord

     Under 2018 har Karlstads Ornitologiska
Förening haft 293 betalande medlemmar
och 10 medlemsmöten har hållits med i
genomsnitt 26 deltagare per möte. 6 sty-
relsemöten har hållits under året.

Ett varmt tack riktas till alla med-
arbetare och bidragsgivare.

Karlstads Ornitologiska
Förening

Många spontanguidningar görs när turister, ofta från olika länder, eller andra
fågelintresserade besöker naturreservatet på Fyrholmen. I detta fall är det en grupp
kinesiska turister på besök. Här är det en gråsiska som just ska släppas fri efter
märkning.                                                                              Foto: Dan Mangsbo
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Ringmärkningsverksamheten vid
Hammarö fågelstation 2018
Sven Larsson

Tabell 1. Fördelning av bemanningsdagar för märkning, nättimmar samt ringmärkta
fåglar under olika månader 2018 vid Hammarö fågelstation. Ingen märk-
ning skedde under februari, mars, juli och december.
 Number of ringing days, net hours and birds ringed in different months
in 2018 at Hammarö Bird Observatory. No ringing activity in February,
March, July and December.

Månad       jan-juni         Aug.         Sept.           Okt.            Nov.                  Totalt
Antal
dagar         8             7              28                29               13                 85
Antal
nättim.       349            742          3632            5248            1492                 11463
Antal
fåglar        88            470          2963            9318            1294                 14133
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Hammarö fågelstation (59.15N/13.31E)
var 2018 bemannad med ringmärkare 85
dagar. Inga märkningar utfördes i februari,
mars, juli och december. Under vårsäsong-
en skedde märkningar under endast 8 da-
gar utspridda med början 9/1 och med av-
slut 2/6. I augusti var bemanningen myc-
ket sparsam med märkare på plats endast
de 7 sista dagarna i månaden. Från septem-
ber till och med 17/11 var bemanningen
god.

Totalt märktes 14133 fåglar av 54 arter.
Märksiffran är den näst högsta någonsin.
Antalet märkta fåglar per 100 nättimmar
var 123 individer, att jämföra med 2017

års siffra 144 och 92 under 2016. Anled-
ningen till dessa stora skiftningar kan sam-
manfattas i en art - gråsiska. Av de märkta
fåglarna var 11 % kungsfåglar, 7 % järn-
sparvar, 6 % stjärtmesar endast 8 % andra
mesar samt hela 51 % gråsiskor av alla
raser.

Ingen ny märkart bokfördes under året
vilket innebär att antalet ringmärkta arter
fortfarande är 157. Här ska åter nämnas
att den splittning av rödstrupig sångare
som har gjorts har medfört att arttillhö-
righeten av den fågel som märktes i juni
2011 inte kan fastställas. Rostsångare,
Sylvia inornata eller moltonisångare, Syl-
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via subalpina är alternativen. Rödsångare
blir fågelns beteckning tills vidare. Nämnas
bör att det möjligen märktes 1 ex av den
östliga rasen av varfågel lanius excubitor
homeyeri samt 1 ex av en östlig ras av
ärtsångare sylvia curruca halimodendri.
Bedömning hos Rk är att vänta.

Dagsfångster med minst 100 märkta
fåglar erhölls 42 dagar, därav 22 dagar med
minst 200 ex, 15 dagar med mer än 300
ex samt 6 dagar med mer än 400 ex. Perioden
15/10 - 19/10 gick gråsiskorna till i stora
mängder med dagssiffrorna 817, 936 (näst
högsta dagssiffran genom tiderna), 838, 703
samt 812 märkta fåglar.

Sammanlagt 14 arter märktes i antal
överstigande 100 ex: gråsiska (alla raser)
(7167), kungsfågel (1518), järnsparv
(1052), stjärtmes (821), rödhake (601),
blåmes (533), talgoxe (341), gärdsmyg
(261), trädpiplärka (203), gransångare
(185), lövsångare (177), talltita (176),
sparvuggla (155), svartmes (141) samt
trädkrypare (115).

Följande personer arbetade som ring-
märkare: Henrik Bergendal, Roger Jonas-
son, Peter Keil, Sven Larsson, Roine Mag-
nusson, Berne Martinsson, Anders Melin,
Bimbi Ollberg och Peter Strandvik. Som
assistenter har följande personer deltagit i
fångsten: Lena Bergman Bokvist, Agneta
Carlsson, Leif Gustafsson, Per Gustafs-
son, Linda Halvorsen, Maarten Hillenaar,
Daniel Hjelm, Börje Holgersson, P-O Hult,
Ann-Sofie Jonsson, Ingela Källén, Lars-
Erik Larsson, Olga Nadeina, Linnea Oll-
berg, Ulrike Siwersson, Maria Skoglund,
Kaj Sundström samt Anders Tedeholm.
Alla som arbetat vid stationen tackas för
ett gott arbete.

Guidning och övrig information
11 grupper om ca 15 personer vardera gui-
dades under året. Fågelstationens dag 23
september besöktes av ca 450 personer.
Sammanlagt under året guidades cirka 700
personer. Många spontanguidningar gjor-
des när intresserade personer frågade om

Sparvuggla gladde många besökare och under Fågelstationens dag.
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En av de 4 tajgasångre som märktes under hösten 2018

olika fåglar. Stationens arbete har som van-
ligt uppmärksammats i regionala medier.

Fångstmetoder och märkplatser
Nätfångsten skedde liksom tidigare vid de
fasta nätplatserna kring Spången samt i
strandskogen väster om Fyren. Mp3-spe-
lare användes i viss omfattning för att
försöka fånga ugglor, trädpiplärkor, järn-
sparvar och gråsiskor. Vassnätet användes
på senhösten. Nätplatsen på fyrtomten har
avvecklats samtidigt som en ny nätplats
har upprättats väster om spången i kant-
området mellan vass och skog.

Vårmärkningen
8 märkdagar 9/1 – 2/6 gav endast 88 fåglar
av 22 arter. Medelfångsten på cirka 11
fåglar/dag får anses vara en mager siffra.
Vanligtvis brukar cirka 20 fåglar/dag mär-
kas vid denna tid. De tre vanligaste märk-
arterna var: trädgårdssångare (15), löv-
sångare (14) och gråsiska (13).

Höstmärkningen
Ingen märkning skedde under juli detta år.
De år detta har skett har ofta många unga
lövsångare ringmärkts. Märkningen bör-
jade först 25 augusti beroende på beman-
ningsproblem. Tropikflyttarnas antal i
protokollen för året ger därför en skev bild
i och med att märkningen kom igång så
sent.

När det gäller kungsfågel märktes 1518
ex, vilket är drygt 500 fåglar mindre än
genomsnittet sedan 1972. Fångsten blev
endast 11 % av totalen, vilket också kan
förklaras av den massiva gråsiskeinva-
sionen. Årets  fångst av järnsparv, 1052
märkta, är den fjärde högsta någonsin.
Antalet märkta gransångare blev 185, vilket
är mycket bra men är inte i närheten av
2016 års rekordsiffra på 230 märkta.

Antalet ovanliga märkarter under året
var synnerligen få: tajgasångare (4), skägg-
mes (14), varfågel (4), vinterhämpling (1)
samt rasen snösiska (51).
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Märkning av ovanliga arter och raser
Hösten 2018 blev en av de raritetsfattigaste
genom åren. De 3 senaste åren har det
märkts brandkronade kungsfåglar. Trots
vårobsar i närområdet nätfångades ingen.
Mindre flugsnappare och blåhake var ock-
så 2 arter som uteblev. De mindre vanliga
spettarna syntes heller inte till.

T o m 2018 har 33 tajgasångare ring-
märkts vid stationen, varav 17 ex under
de senaste 4 åren. Den första märktes 1973,
vilket då var första Värmlandsobs. Ök-
ningen på senare tid kan troligen bero på
att en västligare population i Ryssland med
ett övervintringsområde längre västerut än
tidigare gör att det naturligt passerar flyt-
tande tajgasångare genom vårt område.
Den första tajgasångaren märktes 15/9 och
den sista 23/9 lämpligt nog under Fågel-
stationens dag.

2017 märktes 27 snösiskor. Detta var
tidigare årsrekord som överträffades med

råge under hösten 2018 med 51 märkta
snösiskor. I ringmärkningssammanhang är
snösiska en relativt ovanlig ras av den van-
liga arten gråsiska. Rasbestämningen kan
ibland vara knepig och troligen finns det
ett mörkertal eftersom unga snösiskor ofta
inte har för rasen klockrena karaktärer.

Under hösten märktes 4 varfåglar vilket
är den högsta märksiffran sedan 2003 då
likaledes 4 ex märktes. 1974 märktes 12
varfåglar, vilket är den högsta siffran nå-
gonsin. 20/10 märktes en varfågel med
tydligt avvikande karaktärer. En upp-
seendeväckande stor utbredning av vitt på
speciellt utkant av stjärt och handbasfläck
gjorde att fågeln dokumenterades med
bilder. En sammanfattande bedömning
med stöd av flera kriterier är att varfågeln
förmodligen var av den östliga rasen lanius
excubitor homeyeri som närmast häckar
från Svarta havet upp mot södra Ural-
bergen.

Varfågel troligen av rasen lanius excubitor homeyeri ringmärktes 20/10.
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4/11 nätfångades en sen ärtsångare.
Bimbi Ollberg som var märkare insåg ge-
nast att här skulle det göras en grundlig
dokumentation med biometri samt foton.
Ärtsångaren var småväxt, men det som
var avvikande från "våra" 1 K ärtsångare
var de vita yttre stjärtpennorna, vilket
pekade på en ärtsångare av rasen sylvia
curruca halimodendri som har sin utbred-
ning på den centralasiatiska stäppen från
Ural till Mongoliet.

Invasionsfåglar
1 märkt sparvuggla utgjorde 2017 års facit
för märkta sparvugglor. Hösten 2018 blev
en helt annan historia med alla tiders näst
högsta märksiffra med 155 märkta sparv-
ugglor. Första ugglan nätfångades 29/8 och
den sista märktes 29/10. Högsta dags-
siffror uppnåddes 24/9 och 6/10 med var-
dera 11 märkta sparvugglor. (se vidare
särskild artikel om sparvuggleinvasionen)
Flera försök gjordes under nattetid för att
fånga pärlugglor tyvärr utan resultat.

Vita yttre stjärtpennor pekar på ärtsång-
are av rasen sylvia curruca halimodendri.

Ärtsångaren som ringmärktes av Bimbi Ollberg 4 november

När det gäller hackspettar blev hösten
2018 bedrövlig ur märksynpunkt. 2 spill-
kråkor och 2 större hackspettar blev hela
märkresultatet. 1 obs av vardera gröngö-
ling och mindre hackspett i närområdet
understryker den magra förekomsten.
Detta är den sämsta hackspettsmärkning-
en sedan stationen började märka i större
skala i slutet av 1960-talet. Fältobser-
vationer från andra områden där spettar
normalt förekommer visar dock på god



11 nötskrikor märktes under hösten. För märkaren är det viktigt att vara uppmärk-
sam när denne ska peka på karaktärer för besökare, vilket inte skedde här.
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förekomst. Riklig tillgång på föda har tyd-
ligen inte motiverat till flyttningsrörelser.

Sidensvansar besökte udden vid ett
antal tillfällen och noterades flera dagar på
sträck och sträckförsök, med som mest
ca 100 ex 10/10.

821 stjärtmesar blev märkta under hös-
ten vilket är en ganska hög märksiffra,
dock ca 1000 ex färre än årsrekordet från
2016. 18/10 ringmärktes en flock om 8
stjärtmesar. 10 dagar senare återfångades
hela flocken om 8 individer vid Grötvik
nära Halmstad. Detta blev ett utmärkt
exempel på den sammanhållning som finns
i en flock stjärtmesar.

176 märkta talltitor är numera en hygglig
siffra. Övriga mesar besökte stationen i
måttliga mängder. 10/10 märktes 99 blå-
mesar. En eventuell invasion misstänktes
men den kom av sig. Trädkrypare (115
ex) nätfångades i förhållandevis normala
antal.

Många rapporter om förbiflygande nöt-
skrikor finns, som mest 200 ex 27/9. 11

ex ringmärktes, vilket är den högsta siffran
sedan 2005. Nötkråkor noterades under
hösten vid Spången vid 7 tillfällen med som
mest 3 ex 27/9, men ingen nätfångades.

Korsnäbbar passerade/rastade i mått-
liga antal. Som mest sågs 150  korsnäbbar
på sträck/sträckförsök 10/10. Ingen obser-
vation av bändelkorsnäbb gjordes under
hösten. Inte heller tallbit finns rapporterad.
Domherrar uppträdde i något färre antal
än normalt vilket avspeglas i märksumman
59 ex.

Gråsiskeinvasionen
Säsongen 2018 märktes 7167 gråsiskor av
alla raser. 2017 års osannolika märksiffra
om 10433 gråsiskemärkningar uppnåddes
inte men hösten 2018 gav den med råge
näst högsta märksiffran någonsin. Märk-
ningen av gråsiskor började en vecka in i
oktober och fortsatte ända till märkningens
slutdatum 17 november. (se särskild grå-
siskeartikel)



En av de 2 märkta sparvhökarna från hösten 2018
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Rovfåglar
Märkningen av rovfåglar inskränker till
nästan helt till sparvhökar och då mest till
de småväxta hannarna. Under 2018 märk-
tes endast 2 ex vilket är en bottensiffra för
arten. Betydligt fler än dessa 2 besökte
näten utan att fastna, vilket är vanligt med
större fåglar. På sträck noterades 15/9 66
utsträckande sparvhökar, vilket är ett akt-
ningsvärt antal.

13 tornfalkar 14/9 är mycket bra liksom
16 utsträckande bivråkar samma dag. Mera
måttliga siffror noterades för ormvråk, 13
ex 3/10 samt fjällvråk 7 ex 18/10. Stenfalkar
observerades vid några tillfällen i besked-
liga antal. Pilgrimsfalk noterades vid ett fåtal
tillfällen, medan kungsörn denna höst inte
finns i protokollen. Havsörn, fiskgjuse och
lärkfalk finns i området och är svåra att
identifiera som sträckare.

Alla fågelstationens återfynd kan numera studeras på Ringmärk-
ningscentralens sida https://birdringing.bioatlas.se/ Man bör se
till att stationens sifferkod 0061 är ifylld i rutan ”källa”. Bland
återfynden ingår fåglar märkta av Björn Ehrenroth utanför stations-
området samt fåglar märkta på Arnön av Göran Ekström och även
den märkning som gjordes på Hedens soptipp. Vanligtvis uppda-
teras sidan dagen efter att rapport har inkommit till RC.
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Tabell 2. Uppträdandet av invasionsarter / partiella flyttare hösten 2018 vid Hammarö
fågelstation; vandringsrörelsernas relativa styrka.
The occurrence of irregular migrants in autumn 2018 at Hammarö Bird
Observatory; relative strength of the movements.

6 - mycket kraftig  (very strong) 2 - svag  (weak)
5 - kraftig  (strong) 1 - mycket svag  (very weak)
4 - ganska kraftig  (rather strong) 0 - inga observationer  (no observations)
3 - måttlig  (moderate)

Nyctea scandiaca 0 Poecile montanus 4
Surnia ulula 0 P. cinctus 0
Glaucidium passerinum 6 Periparus ater 3
Asio otus 0 Cyanistes caeruleus 3
Aegolius funereus 0 Parus major 3
Picus canus 0 Sitta europaea 4
Dryocopus martius 1 Certhia familiaris 3
Dendrocopos major 1 Garrulus glandarius 4
D. leucotos 0 Nucifraga caryocatactes 3
D. minor 0 Acanthis flam./cab . 6
Picoides tridactylus 0 Loxia leucoptera 0
Bombycilla garrulus 3 Loxia cur./pyt. 3
Aegithalos caudatus 5 Pinicola enucleator 0

Pyrrhula pyrrhula 3

Fågelstationens dag 2019
söndag 22 september 08:00 - 13:00

Hammarö fågelstation:  www.hammarofagel.se
Karlstads Ornitologiska Förening:  www.kofkarlstad.se



Ringmärkning 1961-2018

Art                                                           Märkta        Ringed             Summa   Återfynd
                                                             2015          2016       2018      1961-18    Recove-
                                                             91 d          99 d        85 d       5960 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 - - - 1
Bivråk  Pernis apivorus - - - 10
Brun kärrhök  Circus aeruginosus - - - 4
Duvhök  Accipiter gentilis - - - 2
Sparvhök  A. nisus 6 4 2 301 20
Ormvråk  Buteo buteo - - - 1
Fiskgjuse  Pandion haliaetus - - - 1
Tornfalk  Falco tinnunculus - - - 3
Stenfalk  F. columbarius - - - 3
Lärkfalk  F. subbuteo - 1 - 11
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  C. pugnax - - - 1
Dvärgbeckasin  Lymnocryptes minimus - - - 10
Enkelbeckasin  Gallinago gallinago - - - 23
Morkulla  Scolopax rusticola - 1 - 33 3
Skogssnäppa  Tringa ochropus - - - 4
Grönbena  T. glareola - - - 1
Drillsnäppa  Actitis hypoleucos - - - 87 1
Roskarl  Arenaria interpres - - - 3
Skrattmås  Chroicocephalus ridibundus - - - 11
Fiskmås  L. canus - - - 25
Gråtrut  Larus argentatus - - - 2
Havstrut  L. marinus - - - 26 1
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Tabell 3. Totala antalet fåglar märkta vid Hammarö fågelstation 1961-2018
  Total ringing of birds at Hammarö Bird Observatory 1961-2018



                                                               2016        2017         2018      Summa    Återfynd
Fisktärna  Sterna hirundo - - - 44
Silvertärna  S. paradisaea - - - 36
Ringduva  Columba palumbus 1 - - 15 2
Gök  Cuculus canorus 1 - - 38
Hökuggla  Surnia ulula 1 - - 9
Sparvuggla  Glaucidium passerinum 13 1 155 960 5
Kattuggla  Strix aluco 1 - - 8
Hornuggla  Asio otus - - - 23 1
Jorduggla  A. flammeus - - - 6 1
Pärluggla   Aegolius funereus 7 - - 432 9
Nattskärra  Caprimulgus europaeus - - - 8
Tornseglare  Apus apus - - - 4
Kungsfiskare  Alcedo atthis - - - 4
Göktyta  Jynx torquilla 1 2 - 242
Gråspett  Picus canus 2 1 - 70
Gröngöling  P. viridis 1 - - 92 1
Spillkråka  Dryocopus martius 5 6 2 284 3
Större hackspett  Dendrocopos major 11 36 2 653 4
Vitryggig hackspett  D. leucotos - 1 - 10
Mindre hackspett  D. minor - 2 - 178 1
Tretåig hackspett  Picoides tridactylus - 2 - 74
Sånglärka  Alauda arvensis - - - 1
Backsvala  Riparia riparia - - - 9
Ladusvala  Hirundo rusti - - - 96
Hussvala  Delichon urbica - - - 241
Trädpiplärka  Anthus trivialis 102 499 203 8 514 6
Ängspiplärka  A. pratensis 3 10 15 392
Rödstrupig piplärka  A. cervinus - - - 1
Gulärla  Motacilla flava 1 - - 233 1
Forsärla  Motacilla cinerea 1 - - 2
Sädesärla  M. alba 5 2 - 807 5
Engelsk sädesärla  M. alba yarrellii - - - 1
Sidensvans  Bombycilla garrulus 1 - - 318 7
Strömstare  Cinclus cinclus - - - 2
Gärdsmyg  Troglodytes troglodytes 510 580 261 8 687 16
Järnsparv  Prunella modularis 1 447 1 060 1 052 11 043 26
Rödhake  Erithacus rubecula 577 532 601 25 785 79
Näktergal  Luscinia luscinia - - - 7
Blåhake  L. svecica 1 2 - 164 1
Svart rödstjärt  Phoenicurus ochruros - - - 10
Rödstjärt  Phoenicurus phoenicur. 25 42 64 3 845 7
Buskskvätta  Saxicola rubetra 1 2 1 691
Svarthakad buskskvätta  S. rubicola - - - 1
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Vitgumpad buskskvätta S.maurus - - - 1
Stenskvätta  Oenanthe oenanthe - - - 124
Grönl stenskvätta  O. o. leucorrhoa - - - 1
Ringtrast  Turdus torquatus 1 - - 8
Koltrast  T. merula 41 28 19 2 299 23
Björktrast  T. pilaris 7 - 1 789 12
Taltrast  T. philomelos 22 20 14 1 493 23
Rödvingetrast  T. iliacus 8 10 4 660 6
Dubbeltrast  T. viscivorus 20 2 5 170
Gräshoppsångare  Locustella naevia - 1 - 15
Flodsångare  L. fluviatilis - - - 1
Sävsångare  Acrocephalus schoenob. 1 1 1 180
Kärrsångare  A. palustris - - - 9
Rörsångare  A. scirpaceus 8 3 6 2 384 15
Trastsångare  A. arundinaceus - - - 1
Härmsångare  Hippolais icterina 6 1 2 741
Rost/moltoni.  Sylvia inornata/subalpina - - - 1
Sammetshätta  S. melanocephala - - - 1
Höksångare  S. nisoria - 1 - 21
Ärtsångare  S. curruca 75 41 20 3 369 3
Törnsångare  S. communis 6 3 2 503 1
Trädgårdssångare  S. borin 85 63 43 6 500 8
Svarthätta  S. atricapilla 124 83 109 5 225 15
Lundsångare Phylloscopus trochiloides - - - 1
Nordsångare Phylloscopus borealis - - - 1
Kungsf.sångare  Ph. proregulus - - - 11
Tajgasångare  Ph. inornatus 5 5 4 28
Grönsångare  Ph. sibilatrix 2 4 1 301
Gransångare  Ph. collybita 230 167 185 3 726 6
Östlig gransångare  Ph. c. tristis - - - 11
Lövsångare  Ph. trochilus 455 555 177 38 980 39
Kungsfågel  Regulus regulus 2969 2549 1518 86 139 95
Brandkr kungsfågel  R. ignicapillus 2 1 - 6
Grå flugsnappare  Muscicapa striata 11 20 12 1 456
Mindre flugsnappare  Ficedula parva 2 3 - 27
Svartvit flugsnappare  F. hypoleuca 20 50 24 6 624 15
Skäggmes  Panurus biarmicus - 10 14 450 1
Stjärtmes  Aegithalos caudatus 1820 280 821 18 526 73
Blåmes  Cyanistes caeruleus 1055 624 533 24 661 72
Talgoxe  Parus major 535 378 341  16 725 46
Tofsmes  Lophophanes cristatus 5 11 4 381
Svartmes  Periparus ater 82 200 141 9 440 10
Talltita  Poecile montanus 40 31 176 8 997 15
Entita  P. palustris 2 - 5 173

    2016         2017          2018     Summa    Återfynd
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Lappmes  P. cinctus - - - 41
Nötväcka  Sitta europaea 39 36 40 1 470 5
Sibirisk nötväcka  S. e. asiatica - - - 2
Trädkrypare  Certhia familiaris 105 168 115 4 828 4
Pungmes  Remiz pendulinus - - - 1
Sommargylling  Oriolus oriolus - - - 1
Törnskata  Lanius collurio 4 2 1 1 072 6
Varfågel  L. excubitor 3 2 4 80
Nötskrika  Garrulus glandarius 3 2 11 307 8
Skata  Pica pica - - - 41
Nötkråka  Nucifraga caryocatactes - - - 12 1
Smaln nötkråka  N. c. macrorhynchos - - - 44 4
Kaja  Corvus monedula - - - 6
Kråka  C. corone - 1 1 15 1
Stare  Sturnus vulgaris - - - 117 1
Gråsparv  Passer domesticus - - - 5
Pilfink   P. montanus 1 1 - 119 1
Bofink  Fringilla coelebs 93 54 38 5 483 18
Bergfink  F. montifringilla 21 30 12 3 213 5
Grönfink  Chloris chloris 28 4 4 1 778 15
Steglits  Carduelis carduelis 1 1 - 7
Grönsiska  Spinus spinus 179 237 93 19 028 62
Hämpling  Linaria cannabina - - - 9
Vinterhämpling  L. flavirostris 2 5 1 87
Gråsiska  Acanthis flammea 996 9650 6464 19 486 22
Brunsiska A. flammea cabaret 205 766 652 3 094 1
Snösiska  A. flammea hornemanni 14 27 51 120
Bändelkorsnäbb  Loxia leucoptera - - - 26
Mindre korsnäbb  L. curvirostra - - - 124
Större korsnäbb  L. pytyopsittacus 1 - - 19
Rosenfink  Carpodacus erythrinus 1 - - 213
Tallbit  Pinicola enucleator - - - 34
Domherre  Pyrrhula pyrrhula 67 95 59 4 511 30
Stenknäck  Coccothraustes cocc. - - - 13
Lappsparv  Calcarius lapponicus - 1 - 3
Snösparv  Plectrophenax nivalis - - - 2
Gulsparv  Emberiza citrinella 6 9 8 939 6
Ortolansparv  E. hortulana - - - 11
Dvärgsparv  E. pusilla 1 - - 5
Videsparv  E. rustica - - - 2
Sävsparv  E. schoeniclus 37 52 37 3 472 15
Svarthuvad sparv  E. melanocephala - - - 1
Summa  157 arter 12 170 19 073 14 133 375 658 888

     2016         2017         2018     Summa    Återfynd
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Återfynd och främmande kontroller
Under 2018 har 33 återfynd av 11 arter rapporterats via Ringmärkningscentralen.
20 främmande kontroller gjorts. Totalt har 888 återfynd av 61 arter erhållits via RC, därav
468 (53 %) från utlandet. 30 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

Sparvuggla Glaucidium passerinum
6101371 1K 18-10-01

f 18-11-10 Sommarvägen (58.28 N / 14.17 E),
Fagersanna, Västergötland

Rödhake Erithacus rubecula
DB23068 1K 17-09-26

x 17-11-20 Tigzirt (36.53 N / 04.08 E),
Alger, ALGERIET

Järnsparv Prunella modularis
1EV35734 1K 16-09-23

v 18-04-10 Vordingborg (55.02 N / 11.54 E),
Själland, DANMARK

1EZ19239 1K 18-09-16
x 18-09-18 Takene (59.16 N / 13.30 E),

Hammarö, Värmland

Lövsångare Phylloscopus trochilus
DA13880 1K hona 17-08-22

v 17-10-04 Vale Soiero (40.19 N / 08.24W),
Coimbra, PORTUGAL

Kungsfågel Regulus regulus
UC2102 1K hona 18-09-24

f 18-10-08 Neu Darchau (53.13 N / 10.53 E),
Lüneburg, TYSKLAND
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UC2738 1K hona 18-10-10
v 18-10-19 Gedser fuglestation (54.34 N / 11.58 E),

Själland, DANMARK

UC3021 1K hane 18-10-18
v 18-11-06 Riesenbeck (52.16 N / 07.39 E),

Münster, TYSKLAND

Stjärtmes  Aegithalos caudatus
CU3004 1K+ 13-10-26

v 17-09-28 Rysjön (59.11 N / 15.23 E),
Kvismaren, Närke

DD37868 1K+ 18-10-18
DD37869 1K+ 18-10-18
DD37870 1K+ 18-10-18
DD37871 1K+ 18-10-18
DD37872 1K+ 18-10-18
DD37873 1K+ 18-10-18
DD37874 1K+ 18-10-18
DD37875 1K+ 18-10-18

v 18-10-28 Grötvik (54.34 N / 11.58 E),
Halmstad, Halland

Blåmes  Cyanistes caeruleus
1EZ18819 1K hona 17-11-03

k 17-12-29 Liljevägen (59.20 N / 13.29 E),
Hammarö, Värmland

Talgoxe  Parus major
2KS71028 1K+ hane 13-10-18

x 14-01-18 Vedensgatan (57.55 N / 12.33 E),
Alingsås, Västergötland

2KT11330 1K hona 16-10-04
v 18-04-07 Nyflaxen (60.46 N / 16.46 E),

Ockelbo, Gästrikland
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Bofink Fringilla coelebs
1EL60259 2+ hona 04-05-10

x - endast ring 18-07-22 St Briavels (51.44 N / 02.40 W),
Gloucester, ENGLAND

Gråsiska Acanthis flammea
DB74372 1K 17-10-19

v 17-12-31 Nummi (60.25 N / 23.49 E),
Nylands län, FINLAND

DB80349 1K 17-10-26
v 18-03-10 Skagen (57.44 N / 10.36 E),

Nord-Jylland, DANMARK

DB80887 1K+ hona 17-10-27
v 18-02-26 Tääksi (58.31 N / 25.38 E),

Vildjandimaa, ESTLAND

DB81947 1K hane 17-10-29
v 18-11-06 Gedser fuglestation (54.34 N / 11.58 E),

Själland, DANMARK

DD27738 1K 18-10-13
v 18-11-03 Pikku-Parola (61.01 N / 24.24 E),

Häme/Tavastehus län, FINLAND

DD28194 1K hane 18-10-15
v 18-11-08 Brovst (57.07 N / 09.25 E),

Nord-Jylland, DANMARK

DD28852 1K 18-10-15
v 18-10-28 Vaibla (58.24 N / 26.04 E),

Vildjandimaa, ESTLAND

DD27909 1K hane 18-10-14
v 18-10-18 Ralången (57.52 N / 14.251E),

Aneby, Småland

DD29815 1K hane 18-10-17
v 18-10-28 Grötvik (54.34 N / 11.58 E),

Halmstad, Halland
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DD39709 2K+ hona 18-10-19
v 18-11-08 Agger Tange (56.43 N / 08.14 E),

Nord-Jylland, DANMARK

DD38527 2K+ hane 18-10-26
v 18-11-15 Uknö (57.55 N / 16.22 E),

Lofta, Småland

Domherre Pyrrhula pyrrhula
2KT19556 2K+ hane 18-10-18

k 18-12-06 Skoghall (59.19 N / 13.29 E),
Värmland

Främmande kontroller vid Hammarö fågelstation

Gransångare  Phylloscopus collybita
8GX137 2+ 16-04-11 Porto Torres (41.02 N / 08.14 E),

Sardinien, ITALIEN
v 16-10-18

LS7151 1+ 17-10-01 Surnadal (62.59 N / 08.14 E),
Möre og Romsdal, NORGE

v 17-10-05

Stjärtmes  Aegithalos caudatus
CY19312 1+ 18-09-16 Venan (59.17 N / 15.15 E),

Rynningeviken, Örebro, Närke
v 18-10-19

CY19329 1+
CY19330 1+
CY19332 1+ 18-09-21 Venan (59.17 N / 15.15 E),

Rynningeviken, Örebro, Närke
v 18-10-19
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Grönsiska Spinus spinus
DA94688 2K+ hona 18-05-21 Brunnstorp (57.31 N / 14.50 E),

Äpplaholm, Småland
v 18-10-01

CZ50193 1K hane 18-09-05 Handöl (63.16 N / 12.27 E),
Åre, Jämtland

v 18-09-25

Gråsiska Acanthis flammea
4H75170 2K+ hane 14-10-06 Målselv (68.48 N / 19.40 E),

Troms, NORGE
v 18-11-13

HJ06975 1K hane 17-10-14 Surnadal (62.59 N / 08.39 E),
Möre og Romsdal, NORGE

v 18-10-18

831332H 2K+ hane 17-10-16 Lågskär (59.50 N / 19.36 E),
Lemland, Åland, FINLAND

v 18-10-27

XH09145 2K+ hane 17-11-08 Ventes Ragas (55.21 N / 21.12 E),
Silutes R, LITAUEN

v 18-11-13

9CH4032 2K+ hane 17-12-01 Gedser fuglestation (54.34 N / 11.58 E),
Själland, DANMARK

v 18-10-27

DC88481 1K hane 18-09-16 Stora Fjäderägg (63.49 N / 21.00 E),
Holmön, Västerbotten

v 18-10-19

HA21500 1K 18-10-02 Åbo (60.32 N / 22.22 E),
FINLAND

v 18-10-15
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Den finska gråsiskan som kontrollerades 2018-10-10

DC24115 2K+ hona 18-10-10 Obbola (63.43 N / 20.20 E),
Västerbotten

v 18-10-19

HA35882 1K hane 18-10-25 Tuulus (61.10 N / 24.47 E),
Tavastehus län, FINLAND

v 18-10-28

HK44657 2K+ hane 18-10-26 Klepp (58.46 N / 05.30 E),
Rogaland, NORGE

v 18-11-14

2018-10-10 kontrollerades en gråsiska med finsk ring. Tyvärr blev antingen bokfö-
ringen vid märkningen eller avläsningen vid kontrollen felaktig. Faktum kvarstår dock
att det var en finskmärkt gråsiska som kontrollerades denna dag.

Gråsiska Acanthis flammea cabaret
7H57946 2K+ hane 16-08-21 Karmöy (59.16 N / 05.13 E),

Rogaland, NORGE
v 18-10-10

Domherre Pyrrhula pyrrhula
EM08856 1K+ hona 18-05-19 Verå (63.47 N / 12.24 E),

Nord-Tröndelag, NORGE
v 18-10-27



Sven Larsson

1970 ringmärktes den första sparvugglan
vid Hammarö fågelstation. Sedan dess har
960 ex av arten märkts tom 2018. Invasio-
nerna har kommit cykliskt med som flest
märkta individer 2005, då med 165 märkta
sparvugglor. Under många höstar har det
i motsats till detta inte märkts någon eller
enstaka ugglor. Under 2000-talet har in-
vasionerna inträffat 2003 (69 ex), 2005
(165 ex), 2008 (60 ex), 2011 (77 ex), 2015
(51 ex) samt 2018 (155 ex).  Märksiffran
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Tabellen visar antalet sparvugglor som märktes under 5-dagarsperioder hösten 2018.
Fångsten skedde i stort sett timmen före och under gryningen. Ett mindre antal
ugglor fångades under dagtid.

Sparvuggleinvasionen 2018

155 under hösten 2018 är den näst högsta
genom tiderna.

Höstens första uggla nätfångades 29/8
och den sista märktes 29/10. Under hela
hösten gjordes fångstförsök timmen före
och under gryningstid. Vid de tillfällena
användes lock med mp3-spelare. Under
stora delar av september var vädret mycket
blåsigt, vilket i viss mån hämmade nät-
fångsten. Högsta dagssiffrorna uppnåddes
24/9 och 6/10 med vardera 11 ringmärkta
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sparvugglor. Huvuddelen av ugglorna
märktes mellan mitten av september tom
mitten av oktober med toppar 5-dagars-
perioderna 21-25 september samt 6-10
oktober.

De flesta ugglorna nätfångades i Görans
hiss öster om märkkuren. Även de låga
norra näten fick oväntat många ugglebe-
sök. I fyrhissen fångades endast ca 15
sparvugglor och i övriga nät ungefär lika
många. Ett tiotal ugglor fångades spontant
utan lock under dagtid och det kunde ske
i vilket nät som helst. Under invasionen
2005 nätfångades till skillnad från 2018 ett
antal sparvugglor spontant utan lock i
samband med lock av pärlugglor under
mörka natten. Vid några tillfällen angreps
andra nätfångade fåglar av sparvugglor
innan de hunnit plockas ur näten, vilket
medförde att höstens nätrundor gjordes
med kortare intervaller än vanligt.

Samtliga märkta ugglor utgjordes av
ungfåglar, vilket är vanligt och förväntat
vid höstar med invasionsrörelser.

Ett mindre antal ugglor stannade i om-
rådet och återfångades efter mellan 1 och
9 dagar. Detta skedde framförallt av ugg-
lor som märktes sent under hösten. Ett
undantag var den uggla som märktes 4/10
och kontrollerades 4/11, exakt en månad
senare. En sparvuggla märktes 1/10 och
återfångades 7/10. Denna uggla flög där-
efter mot sydost och hittades död 10/11
då den flugit in i ett altanfönster i Fager-
sanna på västra sidan av Vättern i Väster-
götland.

De sparvugglor som ringmärktes under
hösten har förmodligen sitt ursprung från
mellersta och norra Skandinavien. Inga
rörelser har rapporterats österifrån in i
Finland. God födotillgång under häcktid
har troligen medfört en bra reproduktion

Samtliga sparvugglor som märktes under hösten 2018 bedömdes vara ungfåglar.
Här syns Per Gustafsson och Dan Zetterström studera en av de märkta ugglorna.



och därmed genererat ett överskott av
ungfåglar.

Inga återfynd av svenska sparvugglor
finns söder om landet. Ugglorna norrifrån
skaffar förmodligen egna vinterrevir inom
Sverige söder om sina födelseplatser.

När sparvugglorna möter ett stort vat-
ten vid Hammarö är det troligt att de följer
kusten västerut eller österut och rundar
Vänern. Tidigare utbyte av sparvuggle-
kontroller med Arnön (märkplatsen som
en gång fanns öster om Hammarö längs
norra Vänerkusten) när märkning pågick
där, pekar på detta.

Ingen enda pärluggla märktes under
hösten trots att det gjordes ett antal fångst-
försök under flera nätter. Om man ser
tillbaka på alla säsonger och jämför antalet
märkta sparvugglor med likaledes märkta
pärlugglor är det ett mönster att det inte
finns något mönster. En invasionshöst av

sparvugglor kan ligga parallellt med ute-
blivna fångster av pärlugglor. Vissa höstar
har det dock märkts både många sparv-
ugglor och pärlugglor.

De sparvugglor som märktes i gryningen
släpptes inne på Fyrholmen sedan lock-
fångsten avslutats efter soluppgången. I
samband med dessa s k ugglesläpp fick
många besökare möjlighet att se ugglorna
på kvist eftersom de oftast flög endast ett
tiotal meter. De satt ofta kvar i flera minuter
och lät sig exponeras för de tillresta innan
de försvann in på Fyrholmen.

Till sist kan nämnas att tiden med bil-
batteri, stora högtalare och bergsprängar-
bandspelare med evighetsband är förbi.
Mp3-spelare och högtalare som ryms i en
byxficka har gjort själva ugglefångsten till
en betydligt enklare hantering än förr. Fort-
farande är dock tillgången på ugglor av-
görande för märkresultaten.

Tabellen visar antalet sparvugglor som märkts årligen under 2000-talet.
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2016 ringmärktes 1215 gråsiskor av alla
raser, vilket då var årsrekord. Under hös-
ten 2017 märktes osannolika 10443 ex.
Säsongen 2018 blev en upprepning av
2017 - nästan. 7167 gråsiskor märktes,
vilket med god marginal är den näst högs-
ta årsfångsten och nästan 70 % av märk-
siffran året innan. Båda åren började
märksiffrorna ta fart samma datum, 5:e
oktober. Fångstsiffrorna tilltog sedan och
avklingade inte förrän i mitten av novem-

ber, även om det då fortfarande fanns gott
om gråsiskor att märka. Sista märkdatum
2017, den 20:e november när stationen
stängdes märktes 81 siskor och  vid stäng-
ning 2018 den 17:e november märktes 72
siskor. Toppdagar under 2017 blev 19/10
(632), 23/10 (732), 26/10 (986) samt 27/
10 (666). Höga märksiffror 2018 inföll
något tidigare och en aning mer koncen-
trerat. 15/10 (727), 16/10 (726), 17/10
(788) samt 19/10 (615).

Gråsiskeinvasionerna 2017 och 2018

Sven Larsson

Norskmärkt brunsiska kontrollerad vid Hammarö 10/10 2018
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Utan gråsiskor hade märksiffrorna för
2017 hamnat något högre än normalt,
medan siffran för 2018 hade landat på
normalnivå. Sällan har en art dominerat
så vid fågelstationen. I oktober 2017 ut-
gjorde gråsiskorna 74% av fångsten och
i november hela 97%. För hela 2017
utgjorde gråsiskor 55% och för 2018 51%
av alla märkta fåglar. När det gäller an-
delen av raserna brunsiskor och snösis-
kor finns vissa skillnader mellan åren.
2017 utgjorde brunsiskor 7,5% av gråsis-
kefångsten. 2018 hade andelen brunsis-
kor ökat till 9%. 2017 märktes 27 snösis-
kor. Detta fördubblades nästan under
2018 med 51 märkta snösiskor trots färre

märkta siskor sammanlagt än året innan.
Bland övriga variationer av gråsiskor

som märktes under båda åren fanns flera
storväxta individer. Stornäbbade och
långvingade exemplar med vinglängder
gott och väl över 80 mm registrerades vid
flera tillfällen. 84 mm lång vinge mättes
på den längsta medan några individers
vingar mätte 83 mm. Spekulationer finns
om att dessa fåglar antingen har östligt
ursprung eller att de är siskor med säll-
synta men normala individuella varia-
tioner. På samma sätt skapade alltför lång-
vingade bruntonade siskor, vars övriga
karaktärer stämde med brunsiska, funde-
ringar.

Återfynd (röda siffror) samt främmande utländska kontroller (gröna siffror) visar
spridningen av de gråsiskor som fångades vid Hammarö 2017 - 2018.
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Varifrån kommer då alla dessa grå-
siskor? 4 främmande kontroller gjordes
under hösten 2017, varav 3 från Norge
och 1 från Finland, samtliga märkta sam-
ma höst. Under 2018 har 13 utländska
kontroller gjorts varav 4 från Norge, 4
från Finland 3 från Tyskland (Helgoland)
samt 1 vardera från Danmark och Litauen.

Vart tog gråsiskorna vägen? Hittills
har 4 svenska och 13 utländska återfynd
gjorts sammanlagt från båda höstarna.
Samtliga har kontrollerats av ringmärka-
re, varav 7 i Danmark, 1 i Norge, 1 i Fin-
land, 3 i Estland, 1 i Ukraina samt 4 i söd-
ra Sverige. Den brunsiska som märktes
3/11 2017 infångades i Ukraina i början
av december och hölls under en period
som burfågel.

Hur ska man tolka detta? Om man drar
slutsater från återfynd och kontroller är
svaret enkelt. Gråsiskorna kommer till
Hammarö från sektorn väster-norr-öster
och försvinner till sektorn väster-söder-
öster. Bilden av flyttningsriktningar är
med andra ord splittrad och komplex. De
2 brunsiskor som har kontrollerats hade
dock som väntat ringmärkts i Norge.

En gråsiska märkt i augusti 2015 i
Murmansk, Ryssland och kontrollerad på
Hammarö 21/10 2016 samt en annan
gråsiska  märkt vid Hammarö 13/10 2013
och kontrollerad i Jaroslavl, nordost om
Moskva 12/10 2016, visar på att det finns
långväga utbyte.

Variationer inom komplexet gråsiska med raserna brunsiska och snösiska i övre
raden.
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Notiser
Guidningar är återkommande varje höst allt
från lågstadieklasser till pensionärsgrupper.
Vid besök av mindre grupper är utrymmet
vid märkuren tillräckligt för märkaren att
visa upp och berätta om ringmärkningen.
När hela skolklasser är på plats används

informationsanläggningen. När guidegrup-
per kommer är det viktigt att bemanningen
är god. Ringmärkningen ska kunna fortgå
på normalt sätt. I vissa fall sker parallell-
märkning av extra märkare om tillgången
på fågel riklig.

Magnus Köpman varken märker eller tjänstgör som assistent men är en lysande
guide. Här är Hammarlundens skola åk 2 på besök.

Ringmärkningskurs
Under 2018 har en ringmärkningskurs
genomförts vid stationen. Målet var att i
första hand rekrytera ny personal, men
även att friska upp kunskaperna hos de
av stationens märkare och assistenter som
kände ett behov av detta. Några möten
genomfördes vintertid inomhus i Gjuteriet.
Tyngdpunkten vid inomhusmötena var
teoretiska kunskaper gällande artkunskap
inklusive köns- och åldersbestämning av
de flesta tänkbara märkarterna. Stations-
chef Roger Jonasson ledde dessa möten
och presenterade ett gediget program med
instruktiva bilder och anpassad litteratur.

Under vår och höst fortsatte kursen med
ett antal träffar i fält. Eftersom många av
kursdeltagarna var nybörjare blev hantering
av fåglar i samband med nätfångst huvud-
inriktningen. Roger var märkare vid samt-
liga möten och gick föredömligt igenom
olika karaktärer hos fåglarna samtidigt som
de märktes. Många av kursdeltagarna var
på plats vid fågelstationen under flera andra
tillfällen än kursträffar för personlig trä-
ning av i första hand plockning av fåglar
ur fångstnät. Vid några tillfällen fanns så
gott om assistenter att det nästan uppstod
köbildning i nätgatorna.
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Roger visar hur man plockar fågel ur nät för Maria, Ann-Sofie, Maarten och Ulrike.

Stormen Knud                          -
I slutet av september dundrade stormen
Knud in på Fyrholmen. Ett större träd nära
fyrhissen blåste omkull och drog med
norra hissens norra stolpe i fallet. Stolpen
kröktes kraftigt, men de hoprullade näten

tog lyckligtvis ingen skada. Lars-Erik var
snabbt på plats och organiserade en effek-
tiv arbetsstyrka som på kort tid rätade ut
stolpen, reste upp den och återställde nät-
platsen till ursprungligt skick.

Det var ingen vacker syn som mötte pesonalen när fyrhissen skulle sättas upp.



Rapport från KOF:s vinterrally 2018
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Blindgrisarna Berne Martinsson, Linda Halvorsen och Stefan Asker med den åtrå-
värda pokalen vid genomgången efter rallyt. Blindgrisarna har visat sig vara en av
de mest frekventa besökarna på prispallen genom åren.

Lördagen den 20 januari var det återigen
dags för KOF:s vinterrally. 10 lag mötte
upp i det behagliga vintervädret. Under
dagen var det några grader under nollan
samt ganska lugnt och till största delen
mulet, dock med god sikt. I hela Värmland
var det ett par decimeters snötäcke. Åter-
samlingen genomfördes på Badhuset i
Karlstad för genomgång av lagens resultat.
I tävlingen blev det en ojämn kamp där

Blindgrisarna tog hem pokalen med 55
arter med den goda marginalen 5 arter till
tvåan Långkallsångarna. Linda Halvorsen,
Stefan Asker och Berne Martinsson är åter
vinnare. Ny rallyart kunde Team Storfors
räkna in när forsärla mycket glädjande kun-
de noteras. Detta medförde dessutom att
de kom före Gråben & Hjulben som tredje
lag vilka hade samma poäng, 48, pga kri-
teriet ”ny art”.
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1. Blindgrisarna - Karlstads kommun   55 arter

(Stefan Asker, Linda Halvorsen, Berne Martinsson)

2. Långkallsångarna - Säffle kommun  50 arter

(Magnus Köpman, Per Gustafsson, Lars Wiktorsson, Håkan Funk)

3. Team Storfors - Kristinehamns kommun   48 arter

(Lars Tornberg, Hans Johansson, Göran Paakkonen)

3. Gråben & Hjulben - Karlstads kommun  48 arter

(Roger Jonasson, Bo Fredriksen, Karl Hammar)

5. Hafskryssarna - Arvika kommun   40 arter

(Stefan Strandbergh, Börje Holgersson, Joakim Johansson)

6. Lag Ullerud - Gamla Ulleruds kommun  39 arter

(Stig Emilsson, Dan Mangsbo)

7. Trätäljarna - Säffle kommun   36 arter

(Emil Agneholm, Eskil Agneholm)

8. Fågelskrämmarna - Hammarö kommun   35 arter

(Ulrike Siwersson, Leif Lövström, Maarten Hillenaar)

9. Sumpmesarna - Kils kommun   34 arter

(Arvo Harjula, Tony Johansson, Jörgen Eriksson)

10. Il Duce och Noviserna - Karlstads kommun  31 arter

(Karl-Erik Möberg, Peter Wiktelius, Bengt Eskilsson)

Resultatgenomgång i Gamla badhuset efter rallyt

Resultat  Vinterrally 2018:   Placering   Lag   Arter



Valmet utvecklar och levererar teknik och service till världens massa-, pappers- och  
energiindustrier. Företaget har en industrihistoria som sträcker sig över 220 år. 

I Karlstad har bolaget funnits ända sedan 1800-talet under namnet Karlstads Mekaniska 
Werkstad (KMW) och senare Metso. Dagens Valmet sysselsätter ungefär 700 anställa i 
Karlstad och 12 000 anställda världen över. 

Valmet levererar hela fabriker och produktionslinjer för massa, kartong och papper. Även 
kraftverk för produktion av bioenergi, samt automationslösningar, ingår i produkt- 
utbudet. Servicegrenen inkluderar allt från underhållstjänster och reservdelar, till  
uppgraderingar av fabriker och anläggningar. Den skandinaviska kundbasen är stor - tre 
av fyra svenska pappersbruk är levererade av Valmet (86% av kapaciteten). 

Valmet i Karlstad är en av regionens största privata arbetsgivare. Här ligger Valmets 
centrum för kokeri- och kausticeringsteknik. Anläggningen i Karlstad levererar också 
kompletta fabriker och produktionslinjer för mjukpapper till kunder runt om i världen. 
Till verksamheten hör ett gjuteri med kapacitet att producera stora och tunga  
komponenter, främst till pappersindustrin och vindkraftsindustrin. 

Valmets mål är att ge sina kunder världens bästa service och föra deras veksamhet framåt, 
varje dag.

Vi tackar Valmet för gott samarbete!

Siktet framåt -  vi har kundens framgång i 
fokus

Vår teknik gör 
världens massa 
och papper 

www.valmet.com/se



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  2018
Ordförande Karl-Erik Möberg, Malménsgatan 4, 654 55 Karlstad 070-5798952
Sekreterare Roger Nordahl, Stövgärdesvägen 9, 665 33 Kil 070-2408068
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
Ulrike Siwersson, Strandvägen 31, 652 17 Karlstad 070-3260929

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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KOF riktar ett hjärtligt tack till
sponsorerna vid Fågelstationens dag!

Nya Wermlands-Tidningen
ICA-Välsviken

Euro Equip
Valmet
Lecab


