
FALKENBERGS ORNITOLOGISKA FÖRENING 
 
 

www.fof-fbg.com 

 
 

 
 
Ugglekväll 
Fredag 11 mars 
Nu är det full fart på ugglorna och vi 
hoppas på att både få se och höra dem i 
våra marker. Kvällen avslutas med 
korvgrillning. Vi står som vanligt för 
brasan, du tar med korven. Begränsat antal 
deltagare, anmälan till ansvarig senast 8 
mars.  
Samling: vid Fynda klockan 17:00. 
Ansvarig: Thomas Andersson,  
mob. 070-229 00 52. 
 
 
Årsmöte i Falkenbergs Ornitologiska 
Förening 
Tisdag 22 mars 
Efter årsmötesförhandlingarna lämnar vi 
ord och bild till Naturfotograf och filmare 
Patrik Olofsson som under många år följt 
och studerat våra tärnor, både hemma i 
Sverige och på deras flyttning. Ett projekt 
som bland annat resulterat i filmen 
Tärnsommar som sändes på SVT i maj 
2021. Möt våra fascinerande tärnor och ta 
del av de senaste rönen om deras flyttning.  
Lokal: Mötesplats Mölle klockan 18:30.  
Ansvarig: Thomas Andersson,  
mob. 070-229 00 52. 
 
 
Strandstädning 
Lördag 26 mars 
Denna dag hjälps vi åt med att städa 
Morups Tånge. Ta med trädgårdshandskar 
och ett glatt städhumör. Om du är sugen på 
att skåda fågel före finns det folk på plats i 
fyrträdgården från klockan 8:00. Ta med 
fika. Vi beräknar vara klara vid 13.00-tiden. 
Samling: Parkering vid fyren klockan 
11:00. 
Ansvarig: Underhållsgruppen, Stig-Åke 
Abrahamsson, mob. 070-666 78 35.  
 
 

 
 
 
Ugglekväll  
Söndag 27 mars 
Vi hoppas på en vårlig kväll när vi för 
andra gången ger oss ut i markerna och 
lyssnar efter ugglornas rop. Vi avslutar som 
vanligt med korvgrillning. Du tar med korv 
så ordnar vi brasan. Begränsat antal 
deltagare, anmälan till ansvarig senast 24 
mars. 
Samling: vid Fynda klockan 18:30. 
Ansvariga: Dennis Andersson, 
mob. 070-530 50 29. 
Stickan Abrahamsson,  
mob. 070-666 78 35. 
 
 
Ejderafton vid Glommens sten 
Måndag 4 april 
På få andra platser i Sverige passerar 
ejdersträcken så nära som vid Glommen. Vi 
hoppas på en kväll med många pärlband av 
gudingar och ådor. Vid skapligt väder tänds 
en liten brasa klockan 18 för de som vill 
grilla korv. Drop-in gäller och alla är varmt 
välkomna att ansluta till och avvika från 
aktiviteten när det passar. 
Samling: Glommens sten från klockan 
17:00. 
Ansvarig: Niklas Torstensson, 
mob. 070-591 55 07. 
 
 
Källstorp 
Onsdag 20 april 
Nu är vår stora stadsnära våtmark full av 
liv. Vi spanar ut över vattnet och ser vad 
som kommit av änder, doppingar och annat, 
kanske svalor som drar fram över vattnet? 
Samling: Parkeringen vid Källstorp 
västra. Tid: 18:00. 
Ansvarig: Anders Lindström,  
mob. 070-845 72 04. 
 
 
 

PROGRAM VÅREN/SOMMAREN  
2022 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



FALKENBERGS ORNITOLOGISKA FÖRENING 
 
 

www.fof-fbg.com 

Yttra Berg 
Söndag 24 april 
Yttra Berg i Gällared bjuder på ett 
urgammalt småskaligt kulturlandskap, som 
är en sevärdhet i sig. Vi hoppas också på att 
ta del av ett rikt fågelliv när vi vandrar ett 
par timmar i spirande vårgrönska i en 
ganska kuperad terräng. Anmälan till 
ansvariga senast 21 april.  
Samling: Parkeringen ovanför den 
gamla byn klockan 09:00 (följ vägvisare 
från väg 153).                                                              
Ansvariga: Jörgen och Ann-Jeanette 
Fagerblom, mob. 070-663 17 75. 
 
Lämplig klädsel vid utflykterna: 
Stövlar eller vattentäta kängor. 
Varma kläder och regnskydd. 
Sittunderlag och mycket fika, man blir 
hungrig ute i fält. 
 
Kvällsexkursion till Biskopstorps 
naturreservat   
Onsdag 11 maj. 
Biskopstorp är ett av södra Sveriges största 
skogsreservat. Andreas Wernersson har i ett 
par års tid bott granne med reservatet och 
guidar denna kväll deltagarna till fina 
platser och vad som hörs i fågelkören. Ta 
med bra promenadskor, fika och viss 
benstyrka. Anmälan till ansvarig senast 8 
maj. 
Mötesplats: Fyndas parkering klockan 
17:30 eller Bensinmacken i Kvibille 
klockan 18:00.  
Ansvarig: Andreas Wernersson,  
mob. 070-200 17 41. 
 
 
Bengtesgårds äng 
Måndag 30 maj 
Försommarkväll i Bengtesgårds äng där vi 
lyssnar på kvällens fågelkör. Vid lämplig 
väderlek avslutar vi med nattsångar-
lyssning. Anmälan till ansvarig senast 27 
maj. 
Samling: Parkering vid Bengtesgårds 
äng, Hässlås, Långås klockan 19:30. 
Ansvarig: Niklas Torstensson, 
mob. 070-591 55 07. 

Nattsångare 
Fredag 3 juni 
I kväll är vi ute och lyssnar efter näktergal, 
gräshoppsångare och kärrsångare. Det är 
också en bra tid för att få höra vaktel och 
kanske andra nattsångare. Har vi väder och 
vind med oss så kan kvällen bli sen. 
Anmälan till ansvariga senast 31 maj.  
Samling: Fyndas parkering klockan 20:00. 
Ansvariga: Jörgen o Ann-Jeanette 
Fagerblom, mob. 070-663 17 75.  
              
                                   
Nattskärror 
Fredag 17 juni 
Sent i försommarkvällen drar nattskärrorna 
igång sitt magiska spel. Det här året hoppas 
vi på att få höra dem i området mellan 
Bergagård och Ljungsjön. Obs tiden! 
Nattskärrorna inväntar mörkret som 
kommer sent en vecka så här före 
midsommar. Först hinner vi fika på en plats 
med vidunderlig utsikt och chans att se 
andra vilda djur. Anmälan till ansvarig 
senast 14 juni. 
Samling: Längst upp på 
Ljungskullsvägen i Bergagård, Ljungby 
(vägvisning från väg 154). Tid 21:30. 
Ansvarig: Alf Persson,  
mob. 073-816 57 35. 
 
 
Vadarkväll 
Onsdag 20 juli  
Nu har vadarna börjat dra söderut, och 
Morups Tånge är så här års en fantastisk 
vadarlokal där vad som helst kan hända. 
Anmälan till ansvarig senast 17 juli. 
Samling: Parkeringen Korshamn. 
Tid: 18:00. 
Ansvarig: Michael Sandell,  
mob. 073-566 32 23. 
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Vadarkväll 
Onsdag 27 juli  
Vi hoppas se stora skaror av vadare på 
Morups Tånge, som så här års är en 
fantastisk vadarlokal där vad som helst kan 
hända. Anmälan till ansvariga senast 24 
juli. 
Samling: Parkeringen Korshamn. 
Tid: 18:00. 
Ansvariga: Mikael och Helena Jansson, 
mob 073-759 89 99. 
 
 
Vadarkväll 
Onsdag 3 augusti  
En ny chans att spana efter vadare på 
Morups Tånge, en fantastisk vadarlokal där 
vad som helst kan hända. Anmälan till 
ansvarig senast 31 juli. 
Samling: Parkeringen Korshamn. 
Tid: 18:00. 
Ansvarig: Niklas Torstensson,  
mob. 070-591 55 07. 
 
 
Vadarkväll 
Onsdag 10 augusti 
Årets sista vadarkväll på denna fantastiska 
lokal där vad som helst kan hända. 
Anmälan till ansvariga senast 7 augusti. 
Samling: Parkeringen Korshamn. 
Tid: 18:00. 
Ansvariga: Jörgen och Ann-Jeanette 
Fagerblom, mob. 070-663 17 75. 
 
 
Rovfåglar i våra hemmamarker  
Lördag 3 september 
Detta är en bra tid för att se sträckande 
rovfåglar, även lite ovanliga sådana. Vår 
ledare har koll på läget. Anmälan till 
ansvarig senast 31 augusti. 
Samling: Parkeringen vid Fynda klockan 
10:00. Vi beräknar vara klara klockan 
14:00. 
Ansvarig: Niklas Torstensson, 
mob. 070-591 55 07. 
 

Höststräck 
Lördag 17 september 
Nu är det högsäsong för fåglarnas flyttning 
söderut. Hallandskusten är livligt 
frekventerad den här tiden, och Suseåns 
utlopp i havet är oftast en givande position 
att spana in tättingar, rovfåglar och annat på 
väg mot söder.    
Samling: Parkeringen, södra sidan av 
Suseåns mynning klockan 07:00. 
Ansvariga: Tommy och Ilona Ekmark, 
mob. 070-558 12 36. 
 
 
Extra! 
FOF arrangerar under året fyra 
barn-/ungdomsträffar som är 
öppna för medlemmar. 
Dessa kommer ske 5 februari på Getterön, i 
maj på Morups Tånge, ringmärkning av 
kattugglor i juni och på Getterön i 
september. Håll utkik på 
hemsidan/Facebook för aktuella tider och 
anmälan.  
Kontaktperson: Karin Fagerblom, 
mob. 070-380 03 83. 
 
 
 
Har du förslag på utflyktsmål, 
innekvällar eller andra aktiviteter inför 
hösten och vintern 2022/2023? 
Kontakta: 
Anders Lindström, 070-845 72 04 
Eva Rynefors, 070-190 66 33 
Marita Nicklasson, 070-698 46 72 


	Nattskärror

