
 1 

 

LOM-hört 36 
Hemsida: www.projekt-lom.com 

 
Årgång 19, mars 2012 

 
Red: Henrick Blank m fl  

  
 

I detta nummer: 
 

1. Ordföranden har ordet     2 

2. Vad gör de och vad säger de? - om lomkommunikation … en upplevelse 3 

3. Årsmötet 2012     3 

4. Årsavgiften för 2012    3 

5. VÄLKOMMEN till årets LOM-inventeringar   4 

6. Inventeringsresultatet 2011    4 

7. Vattenskotrar - rapportera även dessa!   5 

8. Kvicksilver och insamling av okläckta ägg - påminnelse  6 

9. Lommar känner igen varandra på lätena   7 

10. Kartor över lommarnas häckningsresultat i landets olika delar 8 

11. Håll utkik efter färgringmärkta smålommar från Finland  9 

12. Till sist… Vattenälvorna (Karen Lund)   10 

 
 
 

OBS! 
 
För att minska på pappersmängden (och ”miljökostnaden”) för utskicket bifogar vi inte längre 
rapportblanketter, rapporthandledning och sammanställningen av inventeringsresultatet 
föregående år. Detta material kan tillsammans med verksamhetsberättelsen laddas ner från 
hemsidan, www.projekt-lom.com, enligt följande: 
 
- Rapportblanketter och rapporthandledning under fliken ”rapporter” 
- Sammanställning av inventeringarna 2011 under fliken ”inventeringsresultat” 
 
Har du inte möjlighet att hämta hem materialet via hemsidan är Du välkommen att kontakta 
Mats Eriksson (Tommeredsvägen 23, 437 92 Lindome, tel. 031-94 87 91, mobil 070-609 94 
33, e-post eriksson.tommered@telia.com) för att få papperskopior hemskickade med posten. 
 
Det finns också en kort sammanfattning av förra årets inventeringsresultat i det här numret 
av LOM-Hört. 
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Ordföranden har ordet 
 
Nu vänder året mot en ny vår, sommar och LOM-säsong, den 19:e sedan Projekt LOM 
startades upp 1994. Naturligtvis hyser jag en förhoppning att så många av er som kan och 
har möjlighet medverkar i årets inventeringsarbete. 18 års arbete börjar ge lön för mödan - vi 
har en ganska bra bild av hur det går för storlommen och smålommen, och för första gången 
kan vi nu presentera två kartor över de två lomarternas ungproduktion i landets olika delar. 
 
Även om vi har en mer optimistisk uppfattning om lommarnas framtidsutsikter nu, jämfört 
med när Projekt LOM startades upp 1994, är LOM-himlen inte helt utan moln. I södra och 
mellersta Sverige ligger smålommens stadigvarande på en för låg nivå för att kompensera 
för förlusten av gamla fåglar, och problemet tycks till stor del vara kopplat till hur ungarna 
överlever till dess de blir flygga. Och för båda lomarterna minskar på sina håll andelen 
ungkullar med två stora ungar. Det här är både viktig och oroande kunskap, som vi inte 
kunnat ta fram utan de uppgifter som samlats in genom ett idogt och tålmodigt fältarbete 
tillsammans. 
 
Resultaten tyder på att förutsättningarna för födosöket har försämrats, att sjömiljöerna har 
förändrats på något sätt - ändrad fisktillgång, ökade humushalter och brunare vatten 
och/eller ökade Hg-halter i fisk? Vi inom Projekt LOM kan peka på en oroande trend, men 
därefter måste vi överlämna ansvaret till landets miljö- och fiskevårdande myndigheter. 
 
Tyvärr var också antalet rapportörer något lägre 2011, jämfört med åren närmast innan, men 
nedgången har sin lika naturliga som oundvikliga förklaring. Flera av er som har varit med 
under många år har låtit förstå att åldern börjat ta ut sin rätt - man rör sig inte lika fritt i 
markerna och man kan inte längre delta i fältarbetet eller måste dra ner på fältinsatsen. Till er 
alla vill jag ännu en gång uttrycka ett STORT TACK - både för personlig del och från 
ledningen av Projekt LOM - ert arbete har varit betydelsefullt och naturligtvis är ni välkomna 
att fortsätta som medlemmar i Projekt LOM. Men liksom många andra ideellt arbetande 
föreningar är vi nu beroende av en nyrekrytering, och att hitta vägar att locka nytillkomna 
medlemmar att stanna kvar. 
 
Det är också med en viss besvikelse som jag noterar att vi inte har fått ett enda svar på 
förfrågan i höstnumret av LOM-Hört om att medverka i styrelsearbetet eller på annat sätt. 
Även om vi klarar bemanning i styrelsen och andra åtaganden både under det kommande 
året, och förhoppningsvis något-några år framöver, driver detta för eller senare frågan om 
vårt långsiktiga arbete till sin spets - finns det inget intresse att medverka i ledningen av 
Projekt LOM kan vi helt enkelt inte jobba vidare på sikt. Men det är aldrig för sent att höra av 
sig och kontakta mig eller någon annan i styrelsen. 
 
Kanske min inledning gått i lite väl pessimistiska ordalag den här gången - allt är ju ändå inte 
bekymmer. Kom ihåg att DET FINNS EN LOMSJÖ NÄRA DIG, och ofta inom mindre än en 
timmes bilresa från även de mest centrala delarna av de flesta av våra städer och tätorter. 
Som sagts tidigare, vi glömmer lätt bort att vi har förmånen att ha naturmiljöer, som många 
”naturvänner” på andra håll i Europa upplever som högst exklusiva, nästan inpå knutarna. Ta 
dig ut till lommens miljöer - för kroppslig och själslig rekreation, och helst också för att 
medverka i vårt inventeringsarbete. VÄLKOMMEN till en ny vår och sommar vid storlomssjön 
eller smålomstjärnen. 
 
Henrick Blank 
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Vad gör de och vad säger de?  
- om lomkommunikation … en upplevelse 
 

Det är en skön morgon i juni. Jag deltar i en skrivarvecka på Kvinnohöjden, en kursgård för 
kvinnor, belägen vid sjön Runn utanför Ornäs i Dalarna. Jag har just fått mig ett härligt dopp 
från vår brygga då jag får syn på ett storlomspar inne i vassviken. Snart frigör det sig en liten 
brun tuss mellan dem - en nykläckt unge. Frukosten får vänta, jag blir kvar vid strandkanten 
…. ifall det finns en unge till. 
 
När jag har packat ihop badkläderna och känner kaffesuget hör jag ett underligt hest rop ute 
från sjön. Bortom nästa udde seglar ett par storlom fram. Den hesa ropar flera gånger och får 
så småningom svar från paret inne i viken. Upp med kikaren - vad ser jag! Bredvid ”hesparet” 
guppar två små bruna korkar lika i ålder som den i viken. Nu får frukosten vänta. Det här är 
spännande. Föräldraparet därute lämnar de små mitt ute på vattnet och styr kosan mot min 
brygga. Det andra paret skickar sin unge in i vassen och simmar ut för att möta grannarna. 
Där möts de under fredliga former med hesa rop och svar. Sen beter de sig såsom många av 
oss har sett dem när de träffas i grupp: En rituell dans med bugningar, doppande, lyft, 
vingviftande och småprat på lommars vis.  
 
Några minuter senare skiljs de åt och far var till sitt. De små tussarna har legat därute hela 
tiden och väntat. Nu förenas de med föräldrarna och de ger sig av tillsammans. Paret i viken 
rör sig sakta ut med stranden och jag ”lommar” upp till min försenade frukost. 
 
Kurskamraterna blir intresserade när jag berättar om min upplevelse och hela veckan är vi 
flera som spanar efter lom vid bryggan, men de visar sig inte mera. De är borta. Vad var det 
som skedde? Vad var det de pratade om? 
 
Jag hade aldrig tidigare varit med om att lompar med små ungar möts på detta vis. De brukar 
strikt hålla till i sina revir (där flera par häckar i samma sjö). Var paren släkt med varande? 
Kom paret med den hesa rösten bort till paret i viken för att tipsa dem om en bättre och 
lugnare plats att vara på? Tyvärr kunde jag inte fråga dem. Jag fick heller ingen möjlighet att 
följa ungarnas utveckling till flygg ålder. Det var synd. 
 
Karen Lund, ”Lom-Lisa” 
 
 
Årsmötet 2012 
 

I år håller vi vårt årsmöte på Tabergs Fladdermuscentrum, ungefär 10 km söder om 
Jönköping, söndagen den 25 mars kl. 10, med sedvanliga och stadgeenliga förhandlingar.  
 
Vill Du delta vid årsmötet, meddela helst detta i förväg, och senast fredag den 16 mars till 
Owe Arnoldsson (tel. 0371-521 00, e-post owe_arn@hotmail.com), för att underlätta de 
praktiska arrangemangen, fika m.m. 
 
 
Årsavgiften för 2012 
 

Årsavgiften för 2012 är oförändrade 120 kr, men liksom tidigare är det frivilligt att betala för 
den som har rapporterat om lommar året innan, dvs. 2011. Som kriterium för medlemskap 
gäller alltså betald årsavgift eller att man rapporterat under närmast föregående år - men 
naturligtvis helt fritt att göra både och. Årsavgiften betalas in på postgiro 123 14 65-4, och 
var noga med att ange namn och adress på inbetalningskortet. Varje år betalas det in 
några medlemsavgifter där vi inte kunnat spåra avsändaren. 
 



 4 

VÄLKOMMEN till årets LOM-inventeringar!  
 
Nu är det dags för den 19:e säsongen inom Projekt LOM. Som förhoppningsvis framgår av 
sammanställningen av inventeringsresultatet för 2011 kan vi nu ana flera intressanta (om än 
ibland oroande) trender och tendenser i det material vi tillsammans har samlat in genom flera 
års träget fältarbete. Värdet av det arbete vi redan gjort växer för varje år som nya data läggs 
till. Det finns alltså all anledning att fortsätta så VÄLKOMMEN till årets LOM-inventeringar! 
 
Men det är viktigt att insamlingen och rapporteringen av dina observationer sker med en 
konsekvent metodik, som förhoppningsvis inte är allt för komplicerad. Och de allra flesta 
rapporterna numera håller en god kvalitet - vare sig de redovisas på våra egna 
rapportblankettera via e-post eller ”postverkspost”, eller via SVALAN - men tyvärr är det 
några påpekanden som med en tjatig persons envishet tyvärr måste upprepas: 
 
• Fortfarande saknas lite väl ofta uppgifter om ungarnas storleksklass. Rapporterar du via 

SVALAN måste denna information skrivas in i kommentar-kolumnen. 
 
• Rapporterar du via SVALAN underlättar det om rapporteringen sker under det lokalnamn 

(sjö eller tjärn) som gäller. Rapportera helst inte under ett annat namn och med 
information om den aktuella lokalen under kommentar-kolumnen. Lägg hellre in en ny 
lokal - då kan man enkelt spåra den via kartfunktionen på SVALAN. 

 
• Det skulle vara till stor hjälp vid utvärderingen av rapporteringen via SVALAN om aktuellt 

alternativ under ”aktivitet” konsekvent redovisades, speciellt när det är fråga om ganska 
”höga” häckningskriterier - här behövs fortfarande en uppryckning. 

 
• När det finns flera par häckande i samma sjö är det värdefullt med information om hur 

antalet ungar fördelas mellan olika par - missas fortfarande ganska ofta. Det räcker inte 
med att rapportera till exempel 3 par med 4 stora ungar (storleksklass IV); för att kunna 
använda informationen i beräkningsunderlaget för häckningsframgången måste vi även 
veta hur ungarna fördelades mellan de olika paren (i det här exemplet kan ju fördelningen 
vara 1+1+2 ungar, 0+2+2 ungar eller kanske rentav 0+1+3 ungar).  

 
• Glöm inte att även notera "negativa" besök vid en smålomstjärn eller storlomssjö; t.ex. 

om man noterat ruvande fåglar under våren-försommaren men inte ser några lommar vid 
ett nytt besök senare under sommaren - eller överhuvudtaget inte sett några lommar alls 
vid årets besök till den aktuella sjön eller tjärnen. Utvärderingen av rapporteringen blir 
både lättare och mer korrekt om även besök med negativt utfall rapporteras – och om Du 
rapporterar via SVALAN, se till att även kryssa i rutan för ”eftersökt – ej återfunnen” 
alldeles till höger om kommentar-kolumnen (annars kan det hända att obsen sorteras bort 
vid den lokala eller regionala redigeringen av rapporteringen). 

 
Du hittar en mer detaljerad rapporthandledning och nya inventeringsblanketter via hemsidan, 
www.projekt-lom.com, fliken ”rapportera”. Saknar du möjlighet att hämta materialet via 
hemsidan är Du välkommen att kontakta Mats Eriksson (Tommeredsvägen 23, 437 92 
Lindome, tel. 031-94 87 91, mobil 070-609 94 33, e-post eriksson.tommered@telia.com). 
 
 
Inventeringsresultatet 2011 
 
Under 2011 medverkade totalt 120 personer med rapporter om storlommar och/eller 
smålommar på tänkbara häckningsplatser, vilket är något färre än de närmast föregående 
åren. Visserligen kompletteras sedan några år rapporteringen med en avstämning mot 
Artportalen/SVALAN, där ett ganska stort antal personer som i övrigt inte varit i kontakt med 
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Projekt LOM har redovisat uppgifter av godtagbar kvalitet, men fortfarande är vårt arbete helt 
beroende av den trägna arbetsinsatsen av en krympande grupp av trotjänare - för övrigt en 
problematik som vi delar med flera andra ideellt arbetande organisationer. Det är en framtida 
utmaning för Projekt LOM att hitta vägar att locka nytillkomna medlemmar att stanna kvar. 
 
Här har vi gett en kort sammanfattning av förra årets inventeringar. Vill du ha mera utförlig 
information kan du hämta hem inventeringsrapporten för 2011 via hemsidan, www.projekt-
lom.com, under fliken ”inventeringsrapporter”, eller kontakta Mats Eriksson 
(Tommeredsvägen 23, 437 92 Lindome, tel. 031-94 87 91, mobil 070-609 94 33, e-post 
eriksson.tommered@telia.com). 
 
Smålommen 
 

2011 blev ett ganska ”dåligt” smålomsår - för hela landet låg häckningsutfallet under 
genomsnittet för den 18-årsperiod, 1994-2011, då Projekt LOM varit i gång. Och fortfarande 
gäller att ungproduktionen i Svealand och på Sydsvenska Höglandet bedöms vara för låg för 
att kompensera för den årliga dödligheten - utan någon tendens till förbättring. 
 
Storlommen 
 

För storlommen varierade 2011 års häckningsutfall mellan landets olika delar. I Götaland 
noterades ett bra år för andra året i rad, i Svealand låg häckningsresultatet under genom-
snittet, medan det i Norrland blev ett ”medelbra” storlomsår. För hela landet gäller att ungpro-
duktionen har varit tillräcklig för att kompensera för den årliga dödligheten, men för Svealand 
råder en fortsatt minskande trend i ungproduktionen, och den tycks vara kopplad både till en 
minskande andel lyckade häckningar och till en mindre andel ungkullar med 2-3 stora ungar. 
 
Vad händer i lomsjöarna? 
 

Mycket tyder på att smålommens stadigvarande låga ungproduktion i landets södra och 
mellersta delar, liksom att andelen ungkullar med 2 stora ungar minskat för smålommen på 
Sydsvenska Höglandet och för storlommen i Svealand kan kopplas till förändringar i de 
sjömiljöer där lommarna hämtar sin bytesfisk. Vi vet sedan tidigare att storlomsungarnas 
överlevnad till stor del beror på hur föräldrarna lyckas fånga småvuxen fisk för matningen av 
ungarna, och för smålommen finns det ett samband mellan ungarnas överlevnad och 
förekomst av lax- och mörtartad fisk i fiskesjöarna. Man kan alltså med ganska stor säkerhet 
påstå att förutsättningarna för lommarnas födösök har försämrats i många sjöar. 
 
Däremot kan man inte lika kategoriskt bedöma orsakerna bakom denna utveckling, men man 
kan tänkas sig åtminstone tre olika (och kanske överlappande) förklaringar som är kopplade 
till förekomsten av bytesfisk, förändrade siktförhållanden eftersom humusmängden ökat i 
många sjöar och ökat innehåll av kvicksilver i insjöfisk. Genom inventeringarna inom Projekt 
LOM kan vi kanske vara en mer omfattande förändring i sjömiljöerna på spåren, med mer 
vittomfattande effekter än att lommarna påverkas. 
 
Mats Eriksson 
 
 
Vattenskotrar - rapportera även dessa! 
 
I juni 2009 tog EU-domstolen ett beslut om att det svenska regelverket för vattenskotrar inte 
står i strid med EUs lagstiftning om handelshinder m.m. Det betydde åtminstone i teorin att 
de svenska restriktionerna om att vattenskotrar bara får användas i allmänna farleder och i 
speciellt utpekade områden gäller, och att länsstyrelserna har möjlighet att besluta om 
eventuella undantag från förbudet; förutsatt att undantagen avser så starkt påverkade 
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vattenområden att det tillkommande bullret och andra störningar från vattenskotrarna inte 
utgör något betydande olägenhet, vare sig för kringboende eller för djur- och växtlivet. 
 
Men nu har det visat sig att reglerna är svårtolkade och att det är svårt att få de som bryter 
mot förbudet att bli fällda, och det har uttalats farhågor för att trafiken med vattenskotrar kan 
breda ut sig i detta lagvakuum. Men hur stora är problemen i lommarnas häcknings- och 
fiskesjöar? Om Projekt LOM skall kunna agera på ett trovärdigt sätt i frågan måste vi ha 
bättre information om detta - förra året (2011) rapporterades bara om vattenskotrar i en enda 
häckningssjö för storlom, och för egen del såg jag inga vattenskotrar i någon enda av de 
ganska många sjöar som jag besökte under våren och sommaren. Men visst finns det risk för 
att missbruket breder ut sig under kommande år, och då är det är viktigt att vi fångar upp den 
utvecklingen och kan reagera i tid. Därför - notera gärna på rapporteringsblanketten om du 
känner till att det har förekommit någon trafik av vattenskotrar i de sjöar du har koll på - eller i 
kommentarkolumnen om du rapporterar via SVALAN. 
 
Och fortfarande gäller att om du träffar på någon som kör vattenskoter i en häcknings- eller 
fiskesjö för storlom eller smålom kan du gott samvete alltid påpeka att man stör människor 
och djur, men även att trafiken är olaglig om det inte gäller några av de ganska få sjöar där 
allmän körning av vattenskotrar är tillåten. Stäm av med länsstyrelsen om du är osäker. Kan 
man inte sakligt diskutera frågan, kan en polisanmälan fortfarande bli en sista utväg. 
 
Mats Eriksson 
 
 
Kvicksilver och insamling av okläckta lomägg - påminnelse 
 
I tidigare nummer av LOM-Hört (senast nr 32, våren 2010) har vi tagit upp problematiken 
kring lommar och kvicksilver. Lommarna lever ju nästan uteslutande på fisk, och de befinner 
sig i toppen av en näringskedja som innefattar flera led: Plankton - vattenlevande insekter - 
fisk - lom. Det betyder att lommarna är sårbara för olika skadliga ämnen på liknande sätt som 
rovfåglar som livnär sig på landlevande byten. För lommar och andra fiskätande fåglar har 
framför allt riskerna för kvicksilver uppmärksammats, bland annat eftersom kvicksilvret i 
vattenmiljöer ofta uppträder i speciellt giftiga eller s.k. metylerade föreningar.  
 
Inom Projekt LOM har vi publicerat en översikt av kvicksilverhalterna i ägg från storlom och 
smålom, på basis av material som insamlats under perioden 1981-97. Halterna i 
smålomsägg var genomgående högre än i storlomsägg, och för enstaka ägg noterade vi 
anmärkningsvärt höga värden där man inte kan utesluta en påtaglig risk för störningar i 
fortplantningen. Undersökningen publicerades i Ornis Svecica 2005 och kan laddas ned via 
hemsidan; http://www.projekt-lom.com/Ornis%20Svecica%2015%201-12.pdf. Det finns 
också en översikt om frågorna kring lommar och kvicksilver på sidorna 69-71 i den rapport 
över de lomarternas status, hotbild och åtgärdsbehov i landet, som Projekt LOM publicerade 
tillsammans med Sveriges Ornitologiska Förening 2010; http://www.projekt-
lom.com/Lommar%20status%20hotbild%20etc%202010.pdf 
 
Det blir alltmer uppenbart att rapporten från 2005 behöver kompletteras med nya analyser av 
ägg insamlade under de senaste åren. Vår förståelse om bland annat kvicksilvrets roll i 
miljön har förändrats över åren. Numera är det i första hand problem kopplade till hur 
kvicksilver som härrör från fossila bränslen ansamlas i olika landmiljöer som 
uppmärksammas, och speciellt vad som händer när dessa kvicksilverföreningar läcker ut i 
vattenmiljöer. I USA och Kanada har problematiken fått stor uppmärksamhet, och flera 
studier baserade på svartnäbbad islom har gjorts - inte alltid primärt för att man varit 
intresserad av lommarna, utan för att arten är ett utmärkt studieobjekt för att bedöma hur 
kvicksilver sprids och ansamlas i miljön. För något år sedan kunde man för svensk del 
konstatera den fortlöpande minskningen av kvicksilver i insjöfisk från 1960-talet och framåt 
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har upphört och att kvicksilverhalterna åter stiger. Men i övrigt har frågan fått 
anmärkningsvärt liten uppmärksamhet i miljödebatten. 
 
Projekt LOM fortsätter med insamlingen av okläckta ägg som lämnats kvar i övergivna bon, 
eller i bon där övriga ägg kläckts. Därför är det värdefullt om du tar vara på övergivna ägg i 
samband med inventeringsarbetet!  
 
Tillstånd behövs: Rent juridiskt är insamling av ägg är en form av jakt som inte får ske utan 
speciellt tillstånd. Det insamlingstillstånd som Projekt LOM har gäller till och med 2012. Om 
du räknar med att samla in lomägg måste du ha med en kopia av tillståndet; kontakta Mats 
Eriksson (tel. 031-94 87 91, eriksson.tommered@telia.com) eller Peter Lindberg (tel. 031-
786 36 42, peter.lindberg@zool.gu.se). Observera att tillståndet bara avser ägg som lämnats 
kvar okläckta i övergivna bon, inte ägg under ruvning.  
 
Hur förpackas och vart skickas äggen: Insamlade ägg förpackar du i flera täta plastpåsar, 
samt lägger i en lapp skriven med blyerts med uppgifter om art, datum och lokal för 
insamlingen. Knyt ihop plastpåsarna ordentligt så att inget innehåll rinner ut om de skadas i 
transporten.  Förpacka sedan äggen i en kartong med gott om tidningspapper så att de ligger 
skyddade. Sänd sedan in äggen till: Peter Lindberg, Institutionen för biologi och 
miljövetenskap, Zoologihuset, Box 643, 405 30 Göteborg. 
 
Skriv med stora bokstäver ”TILL FRYS” på kartongen så lägger vaktmästaren kartongen i 
frysen direkt vid ankomst. Äggen blåses senare och hamnar i Riksmuseets miljödatabank för 
analys av bl.a. tungmetaller. Du kan också sända in äggskal om du finner sådana (går alltid 
att mäta skaltjocklek på dessa). Vill du ha ersättning för portoutlägg skriv det i följebrev. 
 
Mats Eriksson 
 
 
Lommar känner igen varandra på lätena. 
 
Den nordamerikanska islommen har ett starkt joddlande läte helt olikt storlommens revirläte. 
Nu har forskare funnit att det joddlande lätet, som främst används för att hävda och markera 
ett revir, innehåller en massa information om individen. Frekvensen på det joddlande lätet 
ligger på en sådan nivå att det kan spridas långt mellan sjöarna och uppfattas av andra par 
(precis som med storlommarnas revirläten en stilla sommarkväll). Stora och dominanta 
lommar hade högre frekvenstoppar, vilket var ett mått på deras förmåga att försvara sitt revir. 
Ju oftare lommen upprepar sitt revirläte desto tydligare signalerar den sin vilja att försvara sitt 
revir. Lommar som häckar i samma sjö känner igen varandras läten och kan sannolikt också 
bedöma om det är nära släktingar. De kan också skilja på främmande lommar som flyger 
över häckningssjön. 
 
Forskarna använde sig av bandspelare med skilda lomläten från både grannar och 
främmande individer för att undersöka hur de häckande paren reagerade på play-back. 
Lommarna svarade betydligt mera aggressivt och med fler joddlande läten när ett 
främmande islomsläte hördes, likaså när man sänkte frekvensen (dovare ljud = större och 
farligare revirinkräktare). Lomsången signalerar tydligt status och kondition bland individerna, 
något som sannolikt minskar risken för onödiga och ibland dödliga slagsmål med den 
dolkliknande näbben som främsta vapen. Ibland är det bra att kunna prata med varandra 
istället för att ta till våld. 
 
(Ur Journal of Field Ornithology 81(2010), Common Loons can differentiate yodels of 
neighboring and non-neighboring conspecifics.) 
 
Peter Lindberg 
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Kartor över lommarnas häckningsresultat i landets olika delar 
 
För första gången kan vi presentera en kartbild över de två lomarternas ungproduktion i 
landets olika delar - om än ganska grovskalig och baserade på terrängkartans indelning. För 
båda arterna har med rött markerats de rutor där vi bedömer att ungproduktionen varit för låg 
för att kompensera för den årliga dödligheten, gult att vi bedömer att det är en balans mellan 
ungproduktion och dödlighet och grågrönt markerar de rutor där vi bedömer att det har blivit 
ett överskott i ungproduktionen. 

   

För första gången kan vi nu presentera en karta som visar de två lomarternas ungproduktion i landets 
olika delar. Rutnätet baseras på terrängkartans indelning i rutor på 50x50 km, och färgmarkeringarna 
avser rutor med data för minst fem år under perioden 1994-2011. För båda arterna markeras med rött 
de rutor där ungproduktionen bedöms ligga under nivån för att kompensera för den årliga dödligheten, 
gult för de rutor där ungproduktionen bedöms balansera för dödligheten och grågrönt för de rutor som 
kan antas ha producerat ett överskott av ungar. Informationen har skalats ned till 25x25 km när det 
funnits användbar information för tre av fyra rutor inom en och samma 50x50 km-ruta samt för rutor 
utefter kusterna och landets gräns mot Norge och Finland. X betecknar rutor med information om 
häckande eller stationära par (för smålom resp. storlom) under perioden 1994-2011 men att data 
saknas för en beräkning av häckningsutfallet. (Se www.projekt-lom.com för färgbilder). 

 
Kartan för smålommen visar ganska tydligt att det knappast har blivit något överskott av 
ungar i landets södra och mellersta delar - många av rutorna i landets södra hälft är röd- eller 
gulfärgade. För storlommen har det blivit mer av ett lapptäcke i de tre olika färgerna. 
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Vi tror också att kortorna ger en ganska rättvisande bild av lommarnas utbredning under 
häckningstid - låt vara ett en del luckor i norra Sverige säkerligen beror på en låg 
inventeringsinsats.  
 
Mats Eriksson 
 
 
Håll utkik efter färgringmärkta smålommar från Finland 
 
I Finland har man under de senaste åren ringmärkt totalt 180 smålommar med plastringar. 
Alla fåglarna bär en plastring i gul, svart, blå eller orange färg på ena benet och en vanlig 
metallring på det andra. Färgerna svarar mot olika undersökningsområden i Finland. En del 
av plastringarna har också en kod med två siffror eller en bokstav tillsammans med en siffra. 
Man kan lättast se färgringen när fågeln ligger på vattnet och vänder sig i samband med 
putsning, då den går upp på boet eller när den reser sig för att lämna boet. Man kan också 
se ringen när fågeln flyger över eller förbi observatören på nära håll, och även mera slumpvis 
på den simmar nära håll. Det lönar sig också att försöka fotografera en överflygande lom 
med färgring, för att försöka läsa av koden efteråt. Om man inte kan läsa koden är det ändå 
viktigt att notera färgen på plastringen och på vilket ben ringen sitter, för då vet man ändå var 
fågeln är märkt. 
 

    
 
Smålom med färgring - som synes fullt möjligt att läsa av på ett foto.  
Foto: Harri Laurila (vänster) och Jari Heikkinen (höger). 

 

Huvuddelen av de finska smålom-
marna flyttar över Östersjön och 
södra Sverige till Nordsjön. Från de 
fyra stora insjöarna i södra Sverige 
har man hittills fått ett återfynd, och 
för en smålom försedd med 
satellitsändare upphörde sändaren att 
fungera efter lommen hade flugit in 
över land i höjd med Uppland. Dessa 

observationer visar på att det kan löna sig att spana efter ringmärkta smålommar. Man 
hoppas därför på att svenska fågelskådare och naturfotografer noggrant kontrollerar eller 
fotograferar de smålommar man ser på nära håll. Alla observationer är av värde i försöket att 

Den här smålommen, märkt i Finland, 
sågs på tre platser i Nederländerna 
och Frankrike vintern 2010-11.  
Foto: Marie-Cecile Guicheteau. 
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studera flygrutter, rastplatser och tidtabell för flyttningen, och informationen är viktig - inte 
minst mot bakgrund av den fortgående tillbakagången av det finska smålomsbeståndet, som 
nu bedöms omfatta maximalt 700 par. 
 
Om man ser eller lyckas fotografera en smålom med färgring är det finska forskarlaget 
tacksamma för all information - med uppgift om ringens färg och kod (om den kan avläsas) 
vilket ben färgringen sitter och självfallet också exakt tid och plats för observationen. Skicka 
gärna med eventuella foton. All information skickas med e-post till Kalevi Eklöf, 
kalevi.eklof@virpi.net. Naturligtvis skall vi försöka bistå våra finska kollegor efter bästa 
förmåga. En framtida avrapportering i LOM-Hört har förespeglats. 
 
Mats Eriksson (på basis av ett textutkast av Kalevi Eklöf och Pertti Koskimies) 
 
 
Till sist… 
 
Vi avslutar detta nummer av LOM-hört med en dikt som vi tillägnar två trogna lominventerare 
som gått ur tiden, Ingrid Neumann och Martin Johansson. 
 
Vattenälvorna 
 
Har du sett vattenälvorna dansa? 
I skymningen? 
En sommarkväll? 
 
Det har jag, och jag blev betagen. 
 
En efter en kom de från ingenstans. 
De steg upp ur vattnet 
och formade en ring 
 
Som på en given signal började de dansa. 
De rörde sig med bugningar, nigningar, 
dykningar, stigningar 
och hela tiden undslapp de sig 
små melankoliska ljud 
likt musik till dansen. 
 
 
 

Bröst mot bröst 
halvlyfte de ur vattnet 
slog med vingarna 
och mätte sig med varandra. 
 
Efter en stund försvann de 
en efter en 
lika overkligt 
som när de gjorde entré… 
Dansen var över. 
 
Jag satt på stranden andäktig och länge. 
Jag hade bevittnat ett skådespel 
en urgammal ritual 
utövat av nutida varelser 
i den förtrollande timmen 
mellan mörker och ljus 
i timmen mellan dröm och verklighet. 

Karen Lund, ”Lom-Lisa” 
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