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Naturfotografi i världsklass 

Ett 40-tal förväntansfulla åhörare hade bänkat sig i Kajutan i Henån på 
lördagseftermiddagen den 15 oktober för att se Brutus Östling och hans bilder. Hans 
enastående foton motsvarade verkligen förväntningarna. Ingen kan som Brutus 
fånga fåglars personligheter och åstadkomma intressanta bilder. Han är fenomenal 
på att bemästra ljuset och skapa liv i bilderna. Dessutom är han bra på att engagerat 
berätta om fåglarna och deras situation på en rad olika ställen på jordklotet. Många 
av arterna vi såg lever under hot av olika slag. Kvar i minnet efteråt finns porträtt på 
hägrar i Florida, gamar i Spanien, pingviner på Sydgeorgien, havsfåglar och örnar i 
Norge och ”spöket från norr” (fjällugglan). Brutus överraskade oss med att avsluta 
med ett antal svartvita foton på hårdrockare. Någon i publiken utbrast ”De liknar ju 
brushanarna som vi nyss sett”. Det tyckte förvisso fler, och såg också detta som 
skicklig fotokonst. 

 

Brutus i signerartagen 

Noterat av Olle Molander, foto Ann-Christin Borg 
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Skördefest i sensommarväder 

Naturskyddsföreningen var på plats detta år i Ålgård den 24-25 september. 

 

Madeleine Arnell i Naturskyddsföreningens stånd 

Notering och foto: Jonny Andersson 

Stort intresse på Energi- och Miljömässan 

Solen sken och lockade många besökare till årets mässa som var på Hamntorget i 
Henån lördagen den 17 september. Solenergi var ett också ett av temana med flera 
utställare. Naturskyddsföreningen på Orust var med för första gången och många 
stannade till vid vårt bord också, där de kunde få information om den lokala kretsen 
och även få smakprov på ekologiskt kaffe och godis. 

 

Terje Eriksson berättar om vår lokala krets 

Noteringar och foto: Jonny Andersson 
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Söbbenskogen – favorit i repris 

Påsken 2015 gjordes en uppskattad vandring i Söbben. För att de som missat skulle 
få en ny chans och för att få se naturen under en annan årstid, gjordes en tur den 11 
september. Antalet var lite färre än sist, denna gång 9 personer. Vandringen leddes 
av Olle Molander och Susanne Brune, och tog oss längs dalgången upp i berget. 
Vägen följer en diabasgång som sträcker sig härifrån och tvärs över Orust, och 
vidare in på fastlandet. Berggrunden, samt förekomst av skalgrus dessutom, gör att 
växtligheten är rikare än vanligt och hyser många ovanliga arter, inte minst bland 
mossorna, där några har en av sina få förekomster i Västsverige, just här. På bilden 
nedan visar Olle hur dansk blåmossa har brett ut sig på bergväggen. 

 

Susanne berättade den fascinerande historien om hur gruvdriften pågick i det branta 
området i två perioder. Först i början av 1900-talet fram till 1918 och sedan under en 
andra omgång under trettiotalet. Först kördes stenen ned till Skuteviken med häst 
och lastades därifrån över på fartyg. På trettiotalet hade motoriseringen tagit fart och 
då hämtades stenen på lastbil från den övre gruvan och kördes istället via 
Gäddebräcka ned till Sörgraven. Det var främst fältspat som bröts och det mesta gick 
på export till Tyskland. I det porslin som var slutprodukten ingick fältspat med 25% , 
kvarts med 25% och resterande var kaolinlera. En historia om denna tid har skrivits 
och refereras till i reportaget från vandringen 2015. 

Den obligatoriska kaffepausen togs på toppen av berget med vida vyer över 
Kalvöfjorden och Bokenäset. Återtåget var ett litet äventyr i sig då vi tog oss försiktigt 
ned genom en smal klyfta fylld av stenblock och botaniska sevärdheter. 
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Noterat av Jonny Andersson, foto Ann-Christin Borg 

Vilda blommornas dag 

Detta är ett återkommande evenemang, nu för femtonde året, och alltid välbesökt. 
Denna söndag, den 19 juni, samlades ca 40 personer, varav 2 barn. Regnet hängde i 
luften och några droppar hade kommit här och var tidigare, men kl. 14, då 
promenaden startade, var det uppehåll, och så förblev det under resten av dagen. 
Som vanligt leddes turen av Tore Mattsson och Olle Molander och värd för 
besökarna på Holms marker var Anna-Lena Relfsson, som med sin man Dag, 
bedriver KRAV-certifierad djuruppfödning på gården Kalvhagen. I en av hagarna 
finns ett imponerande bestånd av slåttergubbe som nu stod i blom. Anna-Lena 
berättade att man röjt hagen från buskar och att man väntar med att släppa djuren på 
bete till att blomningen är över. På så vis har man kunnat få slåttergubben och andra 
konkurrenssvaga örter att frodas. 
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Vandringen fortsatte ut mot Ängholmen, och utöver många botaniska iakttagelser på 
vägen, fick några av deltagarna spaning på en havsörn som flög in över Orust med 
ett byte i klorna. Fikat avnjöts på högsta toppen med fantastisk utsikt över 
Kalvöfjorden. 

Vilda blommornas dag är en aktivitet som pågår denna dag i hela Norden, och i 
Sverige i regi av Sveriges Botaniska Förening. Naturskyddsföreningen på Orust har 
sedan länge haft den med i sitt program. 

Noterat av Jonny Andersson 

Gökotta 22 maj 

Denna morgon var regnig när det var dags att hoppa ur sängen och kanske det 
avskräckte några från att komma. Men som vanligt(!) blev det slut på regnet när den 
handfull, som tagit sig till Hällevikstrands kyrka, samlades vid sex-tiden. På vår väg 
vidare hade vi sällskap ett gott stycke i början av en svart fasan. 

 

Lite längre fram på turen hörde vi en ensam rosenfink som sjöng och senare såg vi 
törnskator bl.a. Och så hördes givetvis göken, som alltid, sjungande en bit bort. 
Självklart var det kaffepaus på vägen och efter ca tre timmar var vi tillbaka vid 
utgångspunkten och kunde räkna in sammanlagt 46 fågelarter. Se den 
bifogade sammanställningen. 

På hemvägen stannade vid till vid 
Huseby och besåg Sankte 
Persnycklarna i full blom. 

 

Noterat av Jonny Andersson 

  

 

https://orust.naturskyddsforeningen.se/wp-content/uploads/sites/146/2016/05/Artlista-G%C3%B6kotta-22-maj-2016.pdf
https://orust.naturskyddsforeningen.se/wp-content/uploads/sites/146/2016/05/IMG_2924.jpg
https://orust.naturskyddsforeningen.se/wp-content/uploads/sites/146/2016/05/IMG_2923.jpg
https://orust.naturskyddsforeningen.se/wp-content/uploads/sites/146/2016/05/IMG_2927-e1464530957769.jpg


Fåglar vid Ålgård 

På onsdagskvällen 27 april samlades 15 personer, under guidning av Stefan 
Avenfors, för att gå en tur längs stränderna av Assmunderöd-sjön. Förhoppningen 
var att få höra mycket skön fågelsång i kvällningen, men kanske var det det kyliga 
vädret som gjorde att det var lite återhållsamt med sången. Trots det kunde vi räkna 
in ca 20 arter, som finns på bilagda lista 

 

Under kaffepausen, med samtidig spaning över vattnet, kunde vi addera ytterligare 
en art till listan – en bäver som simmade längs med den motsatta stranden. 

Noterat av Jonny Andersson 

Orustkretsens Årsmöte 

Naturskyddsföreningen på Orust hölls den 9 mars på Kajutan i Henån med 
deltagande av ca dussinet medlemmar. Efter ordinarie årsmötespunkter (inga 
förändringar i styrelse eller andra funktionärer) berättade Randi Heiel-Ekeborg om 
humlor i Orusts natur. Vi har ca 40 arter i Sverige och ca 50% av dessa har 
observerats på Orust. Vi fick höra om vilka växter vi kan odla för att locka till oss olika 
arter, många är ganska specialiserade på vissa växter. För de som vill lära sig mer 
om humlor och kunna känna igen de olika arterna finns det flera böcker bl.a. Humlor i 
Sverige med bilder av Bo Mossberg eller Sveriges Humlor som har en behändig 
storlek för fältbruk. Nedan visar Randi bilder, bl.a. på haghumla. 

                                   

Noterat av Jonny Andersson 
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Rovdjurskväll på Kajutan 

Nelly Grönberg, anställd på Länsstyrelsen och ansvarig for rovdjursinventering, 
berättade på onsdagskvällen den 18 februari om arbetet med att kartlägga 
rovdjursförekomsten i vårt län. Det rör sig främst om lo och varg och har på senare år 
blivit en större utmaning än tidigare pga. av de få och korta snövintrarna. Man har 
därför kompletterat traditionell spårning med fasta kameror på strategiska platser. 
DNA-tekniken är en annan viktig faktor och med dess hjälp har man lyckats 
identifiera och kan hålla rätt på alla vargar i regionen. Nedan foto på ett vargskinn 
och ett kranium från Nelly’s rovdjursväska. 

 

Som väntat blev det många frågor och även en del diskussion om rovdjurs 
berättigande, och vargars i synnerhet. Det finns många åsikter, dels bland dess 
”konkurrenter” som djurägare och jägare och dels hos allmänheten i stort. Bland de 
ca 25 åhörarna verkade det finnas representanter från de flesta. Nu har ändå 
samhället bestämt att det skall finnas en vargstam och då får man hantera därefter 
menade Nelly. Hon förklarade också att oron för att bli attackerad av varg är mycket 
överdriven och de flesta gånger helt obefogad, men det är ändå svårt att skingra den 
oron. 

Ulla Buhr avslutade mötet med att tacka Nelly för föreläsningen med ett exemplar 
av Orusts Naturguide och en blomma. Hon tackade också åhörarna för visat intresse, 
och poängterade hur viktigt det är att vi kan ha en dialog där olika argument och 
åsikter får komma till tals, vilket denna kväll var ett bra exempel på. Du kan läsa mer 
om länsstyrelsens arbete via följande länk: Rovdjur 

Noterat av Jonny Andersson 
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