
	  
	  

Staingylpen 

 
 

	  
                                                                           2 · 2013 

 
 
 

	  	  	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  



Staingylpen 2 · 2013 

	   2	  

Sundregruppen och Sundre fågelstation 
Ringmärkningen i Sundre socken startades i Skoge 1976 av Per-Göran Bentz. Under en följd av år bedrevs den 
bara under vårarna, men från 1981 även på hösten vid Hoburgen. Verksamheten fick där sedan alltmer 
standardiserade former och 1990 flyttades märkningen permanent till Hoburgen. Så har det sett ut sedan dess 
och ringmärkningen i Sundre har nu pågått i mer än 30 år. 
  Sundregruppen är vi som driver Sundre fågelstation och föreningen bildades 1986. Medlemsantalet för 2012 
var 35 aktiva medlemmar och 88 stödmedlemmar. Medlemsavgiften för 2013 är 350 kronor för aktiva 
medlemmar och 150 kronor för stödmedlemmar. Om man meddelar kassören (se adress och kontakter nedan) 
att man kan tänka sig utskicket Staingylpen via e-post sänks medlemsavgiften med 50 kr.  
  Utgivningen av infobladet Staingylpen har varit lite sporadiskt genom åren, ofta på grund av svårigheten att få 
ihop ett blandat och publikt innehåll. Intentionen är för närvarande att få ut ett sommarnummer och ett 
vinternummer. Bildmaterialet äger signaturen Sundregruppen (då underförstått, och anges ej) när fotografen 
inte är känd. 
  Redaktion: Per Smitterberg och Björn Lilja. 
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Omslagsbilden: Fältsångare Acrocephalus agricola, Sundre 5 juni 2013. Foto: Torsten Green-Petersen.
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Vårsäsongen 2013 
Leo Larsson & Åsa Steinholtz 

 
	  
Inledning 
Under våren 2013 ringmärktes 2068 fåglar av 
Sundregruppen inom ramen för den standard-
iserade verksamheten 25 april–8 juni. Detta ligger 
ganska väl i linje med genomsnittet 1942 för 
vårarna 2003–2012. Utöver denna siffra 
ringmärktes även 27 starungar i holk, totalt fem 
kullar kring Hoburgen och på Rivet.  
Några arter har utmärkt sig i positiv mening 
antalsmässigt under våren. Bland dessa återfinns 
svartvit flugsnappare, grå flugsnappare, 
stenskvätta, törnsångare, rosenfink och näktergal. 
Även grönsångare, som har haft några goda år, och 
som åtminstone i trakterna av Stockholm och 
Uppsala i år tycks finnas ”överallt”, hade i år den 
överlägset högsta märksiffran sedan 
vårmärkningen startade vid Hoburgen.  
Vårgenomsnittet för fångst av bofink de senaste 
tio åren ligger på 28, medan årets siffra landar på 
101. Flera av denna normalt tidigt anländande art, 
kom feta mot slutet av vårsäsongen. Man kan inte 
låta bli att fundera på var de har tillbringat vintern 
och vart de var på väg i början av juni. 
Bland vårens ovanligare märkarter kan nämnas 
Hoburgens första brandkronade kungsfågel, andra 
trastsångare, en lärkfalk, tre ladusvalor samt stat-
ionens första fältsångare. Dessutom ringmärktes 
en sommargylling och en nötskrika, den senare en 
utpräglad höstfågel vid klippan.  
Stationen var bemannad 47 dagar under våren och 
totalt deltog 30 personer i verksamheten. Bara en 
dag blev ringmärkningen helt inställd, närmare 
bestämt den 4 juni då nordostvinden friskade i för 
hårt nästan hela dagen. 
 
April  
Under aprilveckan var det huvudsakligen från 
sydsektorn som vindarna blåste och temperaturen 
nådde inte 10-strecket ens under eftermiddagarna. 
Det var ovanligt magert med fågel, med bofink som 
mest utmärkande undantag. Med tanke på den 
sena våren och fågelstationernas rekordsiffror från 

föregående höst hade man kunnat vänta sig fler än 
41 rödhakar denna inledande vecka.  
Clas såg två pungmesar rasta vid klippan den 25 
april och den 29 såg Bimbi och co (minst) tio 
ringtrastar vid Stenmuséet. Clas och Mia hittade 
två svarttärnor i samband med ett besök vid boden 
den 30 april, då även en gulhämplingshane befann 
sig vid Hoburgsklippan. 

	  
En grann rosenfink lyser upp den gråaste dag! 
 
1–15 Maj 
Även under första halvan av maj blåste det 
mestadels söderifrån med varierande styrka, även 
om det förekom enstaka dagar med svagare 
nordanvindar. Två dagar blev det kortare avbrott i 
fångsten pga. regn. För två år sedan ringmärkte 
Peter den vid Hoburgen första trastsångaren. Den 
8 maj i år var det dags för nummer två, även denna 
fångad i Peters regi. Bimbi ryckte in och märkte 
några extra dagar och den 14 maj, som senare skulle 
visa sig bli bästa dagen denna rekordvår för mindre 
flugsnappare, fick han lite extra belöning då en 
brandkronad kungsfågel fastnade i näten. Endast 
en gång tidigare har Sundregruppen ringmärkt 
arten, 1995 i Skoge.  
Familjen Ollberg såg en adult sandtärna gå mot 
norr förbi klippan den 2 maj. En härfågel 
upptäcktes på Rivet den 10 maj och observerades 
av många under de följande dagarna, detsamma 
gäller en kornsparv som befann sig vid och omkring 
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Hoburgen. Bimbi upptäckte två korttålärkor som 
passerade intill boden den 13 maj.  
	  
16–30 Maj 
Det var ostliga vindar som dominerade andra 
halvan av maj och bara enstaka regnskurar bröt det 
annars klara vädret. Tudde ringmärkte en 
sommargylling 18 maj. Den 27 var det dags för 
Tommy att märka Hoburgens andra lärkfalk. Två  

 
Lärkfalken som märktes den 27 maj. 
 
gräshoppsångare fick ring denna vår, en vardera 17 
och 29 maj. Mikael fångade den första av vårens tre 
lundsångare 23 maj.  
Två rosenstarar sågs på Rivet 18 maj. Mikael m.fl. 
hörde en sjungande flodsångare vid nätområdet 
under morgonen 19 maj, likaså en busksångare 20 
maj. En aftonfalk visade sig vara två aftonfalkar då 
Mikael och Johan skådade vid Muskmyr 22 maj. 
Dessa sågs av och till över Muskmyr/Alvret fram 
till den 29.  
	  
juni 

Vindarna under vårsäsongens sista vecka kom från 
nordost. Efter ett kortare regnavbrott 1 juni tog 
fångsten fart och dagssumman landade på 132 
vilket blev säsongens högsta märksiffra. Tommy 
och Ulrika fick jobba på för att få ner bland annat 
en lundsångare och två av vårens sammanlagt åtta 
höksångare i protokollen. Leo ringmärkte vårens	  	  
tredje	   lundsångare 2 juni. Den 4 juni blåste det 
friskt nästan hela dagen och märkningen fick 
ställas in. Följande dag kom dock lugnet efter 
stormen med en fältsångare, som dessutom var 
första fyndet för fasta Gotland och c:a 30e fyndet 
för Sverige.  
En sommargylling vistades kort i en oxel intill 
märkplatsen och flöjtade försiktigt under 
morgonen 3 juni. 6 juni sågs två turturduvor 
passera klippan och en kornsparv satt åter vid 
parkeringen och sjöng. Hela veckan satt det en 
kärrsångare och sjöng intill den stora asken som 
står längs vägen vid burgen och mot slutet av 
veckan verkar den ha fått sällskap, då indikationer 
på bobygge förekom. Bl. a under kvällen 7 juni 
kunde man utöver kärrsångaren på samma ställe 
höra sjungande såväl rör- som busk- som 
lundsångare inom en sträcka av ett par tiotal meter 
i buskridån.  
	  
Sylvia-sångare 
Bland sylviorna är det höksångare som bryter ett 
positivt mönster, i och med att märksiffrorna för 
alla de övriga placerar sig över genomsnittet för 
föregående tioårsperiod. Trädgårdssångare har i år 
sin bästa vår hittills sett till Sundregruppens 
nätfångst. 

 
2013 Medel 

(03-12) 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 

HÖKSÅNGARE 8 14 5 3 16 10 24 17 17 14 15 16 

ÄRTSÅNGARE 220 194 217 92 297 225 353 119 100 155 220 163 

TÖRNSÅNGARE 147 118 90 59 114 151 236 132 88 88 101 125 

TRÄDGÅRDSSÅNGARE 139 55 38 24 107 41 81 111 30 40 49 26 

SVARTHÄTTA 121 67 87 73 138 42 65 88 52 55 48 25 
Tabell 1. Märkta Sylvia-sångare 2003-2013. 
 

Art 
2013 Medel 

(03-12) 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 

LUNDSÅNGARE 3 1 3 1 1 0 3 2 0 0 0 2 
GRÖNSÅNGARE 29 6 15 4 16 5 9 5 1 0 7 2 
GRANSÅNGARE 38 46 55 85 56 34 60 40 23 60 25 19 
LÖVSÅNGARE 523 761 766 512 786 627 1602 660 488 837 684 649 

 Tabell 2. Märkta Phylloscopus-sångare 2003-2013. 
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Diagram 1. Märkta grönsångare 2003-2013. 
 
 
 
Phylloscopus-sångare 
För två år sedan, då våren var extremt sen, hade 
grönsångare en tillfällig nedgång med goda siffror 
både 2010 och 2012. Den positiva trenden håller i 
sig, då det denna vår har fångats fler än någonsin i 
Sundre (se Diagram 1). Lövsångare, som i höstas 
för första gången på några år hamnade över 
tioårsgenomsnittet, blev denna vår lite av en be-
svikelse då den totala fångstsiffran landade på 523.  
	  
Flugsnappare 
Halsbandsflugsnappare, som hade ett fenomenalt 
år 2012 med rekordsiffror i Sundregruppens 
ringmärkning både höst och vår, är den enda av 
flugsnappararterna som denna vår hamnar under 
genomsnittet för de föregående tio vårarna. Av alla 
de övriga arterna fångades fler än något tidigare år 
sedan vårmärkningen startade vid Hoburgen 1999.  
 

Både svartvit och grå flugsnappare placerar sig c:a 
tre gånger över genomsnitten. En intressant 
notering är att siffrorna för dessa båda arter tycks 
följas åt över åren (se Diagram 2) trots att 
mediandatum för fångst av dessa arter skiljer med 
elva dagar, för svartvit flugsnappare är det 15 maj 
och för grå flugsnappare 26 maj. Fram till och med 
2012 hade det totalt ringmärkts 76 mindre 
flugsnappare vid Hoburgen under standard-
perioderna, även höstarna inräknade. Vårens 27 
individer måste ses som ett anmärkningsvärt 
resultat.  
 
 
 
	  
 
 
 

 
2013 Medel 

(03-12) 
2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 

GRÅ FLUGSNAPPARE 84 25 54 12 42 14 57 9 14 9 32 7 
MINDRE FLUGSNAPPARE 27 5 7 2 12 1 7 4 2 7 5 4 
HALSBANDSFLUGSNAPPARE 6 9 34 8 18 1 9 3 10 5 4 1 
SVARTVIT FLUGSNAPPARE 78 27 36 11 51 15 45 12 18 13 49 17 

Tabell 3. Märkta flugsnappare 2003-2013. 
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Diagram 2. Märkta grå flugsnappare och svartvit flugsnappare 2003-2013. 
 
 
Återfynd och främmande kontroller 
En ärtsångare ringmärkt som 2+ den 21 maj 2012 
kontrollerades av ringmärkare dagen efter i Wicie, 
Darlowo, Zachodnio-Pomorskie, Polen. Avstånd 
288 km. Lite oväntad vårflyttningsstrategi! 
En lövsångare ringmärkt som årsunge vid 
Hoburgen den 29 juli 2012 kontrollerades av 
ringmärkare 38 dagar senare, 5 september 2012 i 
Lac de Bret, Puidoux, Vaud, Schweiz. Avståndet är 
1393 km. 
En svartvit flugsnappare ringmärkt som ungfågel 
vid Hoburgen den 15 augusti 2012 hittades död 
efter att ha flugit in i en glasruta den 31 maj 2013 i 
Skogås, Södermanland. 
En koltrast som ringmärkts som årsunge den 25 
juli 2012 vid Hoburgen hittades död den 15 april 
2013 i Schönberg, Schleswig-Holstein, Tyskland.  
De främmande kontrollerna var denna gång 
”närproducerade”, femton halsbandsflugsnappare 
och sex blåmesar ringmärkta som boungar på 
Gotland kontrollerades vid Hoburgen.  
 
Slutord/tack 
Några nya verksamma vid Sundre fågelstation har 
vi sett även i år. Ulrika Ridbäck, som stannade hela 
vårsäsongen inklusive såväl nätuppsättning som 

nätnedtagning, hälsas varmt välkommen till 
föreningen. Detsamma gäller Michen Spook, Klas 
& Linn Hermann, Annette Asp, Ida-Linnéa 
Laudon och Johan Wallén. För fjärde året i följd 
har vi haft personal från Spanien, denna vår var det 
dags för Raúl Ayllón Ortega och Sylvia Ortega 
Mateo att tillbringa en vecka i 
ringmärkningsverksamheten. Även dessa båda 
hälsas såklart välkomna till oss!  
Sundregruppen vill tacka Håkan Persson för 
generöst bidrag vid tryck av nya vykort och 
informationsfoldrar. Tack även till Einar 
Johansson och Sune Jacobsson som bistått 
föreningen med praktiska detaljer. Varmt tack till 
vår värdfamilj Reiland-Ståhlberg som låter oss hyra 
sitt fina gårdshus i Skoge. Tord Lantz/Keges 
grosshandel tackas för sponsring av basvaror. Vi vill 
också rikta ett tack till Djurens vänner och LONA 
för ekonomiskt bidrag, samt till Elis Wides fond 
som bidragit med finansiella medel till en ny 
stationsdator. 
Slutligen tack till alla 30 personer som deltagit i 
ringmärkningsverksamheten under våren!
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Art  Standard  Total standard Övrig märkning Total 

 April Maj  Juni    

LÄRKFALK  1  1  1 

GÖKTYTA 2 3  5  5 

STÖRRE HACKSPETT  1  1  1 

SÅNGLÄRKA   1 1  1 

LADUSVALA  1 2 3  3 

TRÄDPIPLÄRKA  6  6  6 

SÄDESÄRLA 1 5 1 7  7 

GÄRDSMYG 6 2  8  8 

JÄRNSPARV 7 8  15  15 

RÖDHAKE 41 26 3 70  70 

NÄKTERGAL  19 2 21  21 

BLÅHAKE  5  5  5 

SVART RÖDSTJÄRT  2  2  2 

RÖDSTJÄRT 3 88 6 97  97 

BUSKSKVÄTTA 1 7 1 9  9 

STENSKVÄTTA 1 8 3 12  12 

KOLTRAST 8 16 2 26  26 

BJÖRKTRAST 1 7 1 9  9 

TALTRAST 4 10 1 15  15 

GRÄSHOPPSÅNGARE  2  2  2 

SÄVSÅNGARE  3  3  3 

FÄLTSÅNGARE   1 1  1 

KÄRRSÅNGARE  2 4 6  6 

RÖRSÅNGARE  1 3 4  4 

TRASTSÅNGARE  1  1  1 

HÄRMSÅNGARE  48 19 67  67 

HÖKSÅNGARE  3 5 8  8 

ÄRTSÅNGARE 7 181 32 220  220 

TÖRNSÅNGARE  130 17 147  147 

TRÄDGÅRDSSÅNGARE  106 33 139  139 

SVARTHÄTTA 12 95 14 121  121 

LUNDSÅNGARE  1 2 3  3 

GRÖNSÅNGARE  24 5 29  29 

GRANSÅNGARE 6 29 3 38  38 

LÖVSÅNGARE 24 477 22 523  523 

KUNGSFÅGEL 9 9  18  18 

BRANDKRONAD KUNGSFÅGEL  1  1  1 

GRÅ FLUGSNAPPARE  59 25 84  84 

MINDRE FLUGSNAPPARE  26 1 27  27 

HALSBANDSFLUGSNAPPARE  5 1 6  6 

SVARTVIT FLUGSNAPPARE 1 70 7 78  78 

BLÅMES  1  1  1 

TALGOXE 2 1 1 4  4 

SOMMARGYLLING  1  1  1 
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TÖRNSKATA  29 3 32  32 

NÖTSKRIKA  1  1  1 

STARE  1  1 27 28 

PILFINK 3 7  10  10 

BOFINK 35 51 15 101  101 

BERGFINK 3   3  3 

GRÖNFINK 7 6 1 14  14 

GRÖNSISKA  1  1  1 

HÄMPLING 2 13 7 22  22 

ROSENFINK  10 1 11  11 

DOMHERRE  1 1 2  2 

STENKNÄCK  4 1 5  5 

GULSPARV 8 12  20  20 

       

SUMMA 194 1627 247 2068 27 2095 

ANTAL ARTER 24 54 36 57 1 57 
Tabell 4. Totala märkningen våren 2013.
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Fältsångare Acrocephalus agricola i Sundre, 5 juni 2013 
 
Leo Larsson 
 
Dagen efter vårsäsongens enda bortblåsta dag sattes näten upp som vanligt strax före tre. Sista veckan är det 
sällan någon anstormning av fåglar och denna dag var inget undantag. Någon gång efter halv sju kom Ulrika 
och Sylvia tillbaka från en nätrunda och tre påsar överlämnades. Jag fick antydningar om att en av påsarna 
innehöll något utöver det vanliga, så det något tyngre och av undertecknad dittills obestämda djuret 
placerades sist i raden. Det skulle senare visa sig att assistenterna ämnade skoja med ringmärkaren och att 
innehållet i sagd påse inte ens var en fågel.  
Helt oförberedd började jag så med första påsen och plockade upp en fågel som på känt Acrocephalus-manér 
utstötte sitt raspiga läte och visade sitt orange gap. Den hade ett tydligt ljust ögonbrynsstreck som sträckte sig 
en bit bakom ögat och var avgjort mindre än en rör- eller kärrsångare. Efter några sekunder insåg jag vad det 
var och ropade till Åsa som befann sig utanför boden att hon nog skulle vilja se vad jag hade i handen. När väl 
alla andra arter med säkerhet uteslutits fick fältsångaren sin ring, varpå mätning, vägning, fotografering och 
uppvisning följde innan fågeln släpptes och försvann utan ett ljud.  
Förutom ett fynd av arten på Gotska sandön 2007 var detta Gotlands första fältsångare. Till dags dato finns 
ett 30-tal observationer av arten registrerade i Sverige. Dagen efter fältsångaren i Sundre, på nationaldagen 6 
juni, ringmärktes en på Nidingen och någon timme senare en på Landsort. Dessutom hade redan 20 maj en 
individ ringmärkts på Ottenby.  
Fältsångaren häckar i bladvass och dess utbredning är huvudsakligen öster om Kaspiska havet, men mindre 
populationer häckar så långt västerut som de östligaste delarna av Europa. Arten övervintrar på indiska halvön 
och är närmast släkt med amursångaren Acrocephalus tangorum, som tidigare klassats som en underart.  
 

 
Foto: Torsten Green-Petersen.
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Sundreprofilen 
             — 
Robert Kavhed 
 
 
Åsa Steinholtz 
 

Foto: Tord Jeppsson. 
	  

Robert Kavhed, 46 år. Född och uppvuxen på 
Gotland. Sedan 1991 bor han i Stockholm. Robert 
har varit verksam i Sundre sedan 1985. Han var 
ordförande i föreningen under fyra år fram till 
2007 innan Björn Lilja och senare Åsa tillträdde.  
När och hur kom du i kontakt med 
Sundregruppen? 
 Jag och Ola Wizén började skåda fågel i början av 
1980-talet. Ola hade stött på ”Nynäshamnarna” 
nere i Sundre tidigare och då Hoburgen och Rivet 
lockade med spännande skådning blev det under 
hösten 1982 buss söderut på fredagen och boende 
på Majstregårdens trappa under helgerna. Även 
Tord Lantz var involverad i detta. Personalen vid 
ringmärkningen var direkt på och involverade oss 
att delta vid nätrundor och ”bodhäng” i den gröna 
boden nere vid oxlarna. Första morgonen och 
rundan gav en stenfalk och efter detta var jag fast. 
Detta att direkt bli inbjuden att delta och alla 
vänliga människor som, trots att vi var så mycket 
yngre och oerfarna, respekterade och visade 
intresse för vilka vi var och vad vi sett i fält var 
fantastiskt för en 14-15 åring. Av någon anledning 
var jag då mest aktiv på höstarna och fortsatte att 
vara vid Boden så mycket som möjligt. Efter ett tag 
fick jag testa att börja plocka fågel. Våren 1985 låg 
jag min första vecka, en vårvecka, vid Skoge. Här 
stötte jag på PG Bentz första gången vilket var ett 
spektakulärt möte.  Sedan dess har jag tillbringat 
många veckor i verksamheten och i samband med 
detta stött på en massa människor som kommit 
och gått. De flesta tror jag nog återkommit 
åtminstone vid något ytterligare tillfälle. I samband  

med flytt till fastlandet och barnafödande 1991 
blev vistelsen i Sundre glesare. Dock har jag försökt 
att med alla mina tre barn tillbringa så mycket tid 
som möjligt i ringmärkningen.  Som anledning till 
ledighet har vi alltid skrivit ”Vetenskaplig studier 
av fågel” vilket alltid lett till att ledighet beviljats. 
Vad tycker du bäst om med Sundregruppen? 
Självklart är det detta att få plocka fågel och få 
vara på en av de läckraste platserna av alla jag 
besökt runt jorden en av de viktigaste 
anledningarna att jag återvänt år efter år. Men även 
det unika hela vistelsen erbjuder med fågel i fält 
(stormfågel…), det eviga ”i morgon, då…!”( 
brunsångare), alla människor (Helmer), 
studiebesöken (”normalt är vi tre lärare på den 
eleven.”),  maten (säger bara Olas Fårsmäcka eller 
Göstas Görpa), sega mornar med dessa fantastiska 
soluppgångar (Dragomirovits), eviga kvällar med 
dagsrapporter (slutsparv) och fågelhistorier på 
längden och tvären.  Det och allt annat är Sundre 
för mig! 
Vilket är ditt bästa Sundreminne? 
Ja, att välja ett eller något från ovan är ju inte lätt. 
Men det får bli ett ögonblick som av någon 
anledning jag ofta tänker på. Jag och Thord 
Fransson hade varit och nattlyssnat i socknen och 
är på väg hem på grusvägen förbi Muskmyr, halvägs 
mellan Bo och Skoge kommer en ”tyskhare” , i 
ljuskäglan, FLYGANDE från höger till vänster 
över vägen! Vi tvärnitar, allt blir tyst, vi tittar på 
varandra och sedan börjar vi skratta! och kan inte 
sluta!!! Hur kul är detta? Ja, om man varit på plats i 
Sundre, gått upp kl. 03 och tillbringat dagen i goda 
vänners lag, då vet man!
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Sundregruppens årsmöteshelg år 2013 
Robert Kavhed 
 
 
 
En bitande kyla med hög och klar luft mötte de 13 
deltagarna som tog sig mot Pensionat Holmhällar 
för att under helgen 16-17 mars genomföra 
föreningens 28:e årsmöte. Sundregruppen är 
föreningen som står bakom driften av Sundre 
fågelstation, som sedan 1990 stadigvarande, dvs 
varje år, under perioderna 25 april-8 juni samt 25 
juli- 15 september ringmärkt fåglar vid Hoburgen i 
Sundre socken. Verksamheten är unik för Gotland 
och även nationellt med dess kontinuitet av 
inhämtande av fågeldata.  
 
Helgen startades på lördagen upp med lättare 
aktivitet i form av ett sk Birdrace, även kallat 
snabbinventering. Det hela går ut på att under en 
begränsad tid, inom ett begränsat område, se så 
många fågelarter som möjligt. Den höga moralen 
hos var och en i föreningen garanterar att det hela 
går rätt till. Efter noggrann lagindelning gav sig sex 
lag iväg för att under fem timmar ta sig runt i 
närområdet på 'jakt' efter allt från den gäckande 
gråsparven till den mer ovanliga pilgrimsfalken. 
Klent var det med tecknen på en annalkande vår 
men enstaka sånglärkor drillade och några 
tofsvipor eller bläckar som det väl ska uttalas 
trotsade det motsträviga klimatet med sin närvaro. 
Avslutningsvis sågs 14 havsörnar i termik över 
Holmhällar. Efter detta korades årets vinnande lag 
bestående av Tina och Bimbi Ollberg som såg 59 
arter. Totalt sågs hela 76 arter denna dag.  
 
Efter ovan prövning kring att ha klätt sig rätt för en 
dag i fält där termometern visade -19 grader 
Celsius under natten drog vi oss in i värmande 
stuga och annalkande förhandlingar. Inför 
förhandlingar diskuterades föreningens 
medlemssystem, upprustning av ringmärkarbod 
samt hur föreningen ska attrahera nya deltagare till 
att närvara i verksamheten. Under året deltog 31 
personer i verksamheten vilket är en halvering! av 
antal personer sedan några år tillbaka i tiden. 
 
Årsmötesförhandlingarna förflöt väl. Ola Wizén 
avtackades efter ett antal års styrelsearbete och 

Jens Bardtrum hälsades välkommen. I övrigt består 
nu styrelsen av Per Smitterberg, Charley Wiklund, 
Björn Lilja, Leo Larsson samt Tina Ollberg. 
Utifrån att ordförande Åsa Steinholtz med väl 
godkänt skött sina åtaganden omvaldes hon för 
ytterligare ett år på posten.  
 
Under år 2012 ringmärktes hela 6477 fåglar av 62 
arter vid stationen och höstsäsongens summa 4536 
är den högsta sedan 1990 när den standardiserade 
ringmärkningen startade vid Hoburgen. Den totala 
summan sedan starten 1976 är nu 214231 fåglar av 
155 arter ringmärkta i socknen. Föreningen kan 
ytterligare ett år konstatera att den goda relationen 
till de bofasta i Sundre socken är av största vikt till 
att vi känner oss välkomna och får tillgång till 
denna unika plats.  
 
Efter de hårdföra förhandlingarna serverades en 
värmande måltid vars ingredienser Keges 
Grosshandel AB sponsrat. Efterrätten stod Jörgen 
Jonsson för.  Efter en kortare paus och samkväm 
vidtog nästa tävlingsmoment med lång tradition, 
bildgissartävlingen. Detta år hade Per Smitterberg 
knåpat ihop en serie bilder, lika omöjligt som 
vanligt då det hela går ut på att gissa på i stort sett 
omöjliga fotografier på fåglar och miljöer på 
Storsudret dvs omöjliga vinklar och poser, långa 
avstånd vilket leder till diskussion om det verkligen 
är en fågel! Ja ni förstår nivån. Trots dessa 
svårigheter lyckades Björn Lilja med bedriften att 
vinna det hela.  
 
Timmen var nu sen och för att orka upp i 
gryningen för att ta del av ytterligare nyanlända 
vårprimörer kröp de flesta deltagarna till kojs.  
 
Under dag två fortsatte samkvämet i form av 
diverse exkursioner, städning och hemåtvändande. 
Avslutningsvis kan konstateras att ytterligare ett 
årsmöte för Sundregruppen är lagt till handling-
arna. Önskas mer information om föreningen 
hänvisar vi till www.sundrefagelstation.se
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                    Deltagare vid Sundregruppens årsmöte år 2013. 
	  

 
Hösthelg med Sundregruppen 
Välkommen	  till	  umgänge	  och	  skådning	  med	  Sundregruppen	  i	  oktober!	  
Helgen	  den	  11–13	  oktober	  bor	  vi	  tillsammans	  på	  Holmhällar,	  äter	  gott	  och	  skådar	  tillsammans.	  
Priset	  är	  175	  kr/person	  och	  natt.	  Som	  vanligt	  kommer	  frukost,	  matsäck	  och	  middag	  inhandlas	  
gemensamt	  och	  kostnader	  för	  detta	  delas	  på	  de	  medverkande.	  
Anmäl	  dig	  senast	  den	  15	  september	  till	  Åsa	  Steinholtz	  	  
E-‐post:	  asa.steinholtz@gmail.com,	  mobil:	  0709-‐52	  56	  45	  
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Sammanställning av ringmärkningen vid Hoburgen 
höstarna 1990–2012 
	  
Du har väl sett att du kan stödja Sundregruppen och köpa ett eget exemplar av höstrapporten?  
Den har 183 sidor i färg och omfattar data över årsvis fångst, flyttningsförlopp med mediandatum och 
biometriska data för 42 arter samt förteckning över samtliga ringmärkta arter och återfynd under höstarna vid 
Hoburgen. 
Priset är 200 kr +39 kr i frakt om vi behöver skicka den med post. Den finns att hämta i Sundre, Visby och 
Uppsala.  

	  
Här ser du ett exempel på hur respektive art presenteras I boken. 


