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Ordföranden har ordet. 
 
VÄLKOMNA till ännu ett år med Projekt 
LOM, det 22:a sedan starten 1994. 
Tillsammans har vi under drygt 20 års tid 
byggt upp en god kunskap om hur det går 
för storlommen och smålommen, och i 
varje fall för storlommen kan vi glädjas åt 
en mer optimistisk bedömning än vid 
mitten av 1990-talet. Men ett kännetecken 
för ett framgångsrikt arbete är att man 
skapar fler nya frågor än de som man fått 
svar. Vi har till exempel inget enkelt svar 
på varför smålommens ungproduktion i 
landets södra och mellersta delar kanske 
är för låg för att kompensera för den årliga 
dödligheten, eller varför ungöverlevnaden 
hos storlommen försämras. 

Och vi förstår alltmer att förvaltningen av 
de två lomarterna måste ske i ett 
landskapsperspektiv och inte enbart 
genom att fokusera på den enskilda 
häckningsplatsen. Med den insikten kan 
listan av obesvarade frågor bli hur lång 
som helst.  

Med vårt inventeringsarbete kan vi bidra 
med fundamental basinformation som 
behövs för att tackla de här problemen. 
Och som redan sagts många gånger, 

lommarna är långlivade fåglar så redan 
gjorda ”investeringar” i form av information 
om häckningsutfallet ökar med varje nytt 
år som läggs till. Här är det inte fråga om 
någon ”minusränta”. Med information från 
just ”din” storlomssjö eller smålomstjärn 
bidrar du inte bara med mer information 
utan också till att värdet ökar av det arbete 
vi redan har gjort tillsammans. 

Och vad gäller inventeringarna förra året 
vill jag passa på att tacka för de 
ekonomiska bidrag vi fått från Alvins Fond 
och Västergötlands Ornitologiska Förening 

Det här numret skickas också ut till ett 
antal personer som kontaktat Projekt LOM 
och visat intresse för vår verksamhet, 
naturligtvis med en förhoppning om att du 
ska finna vårt arbete intressant och 
meningsfullt. 

Med de här raderna hoppas jag kunna 
locka ut dig till lommarnas sjöar och tjärnar 
ännu ett år - med en förhoppning om 
många fina upplevelser.  

 

 
Henrick Blank 
 
 

LOM-hört med e-post 
 
Kostnader för tryckning och utskick ökar i en takt som vi inte kan följa, om vi inte ska tvingas 
höja årsavgiften. Därför kommer vi att från och med höstnumret skicka ut LOM-Hört med e-
post (bifogad pdf-fil) till alla för vilka vi har en uppgift om e-postadress på sändlistan. 
 
 Om du ändå föredrar att få LOM-Hört i pappersformat, kontakta Mats Eriksson 

(Tommeredsvägen 23, 437 92 Lindome, tel. 031-94 87 91, mobil 070-609 94 33, e-post 
eriksson.tommered@telia.com). 

 

Årsavgiften för 2015 
 
Årsavgiften för 2015 är oförändrade 120 kr, men liksom tidigare är det frivilligt att betala för 
den som har rapporterat om lommar året innan, dvs. 2014. 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. 

mailto:eriksson.tommered@telia.com


 

 

Årets LOM-inventeringar  
- några påminnelser om inventeringsmetod och andra praktikaliteter 

 
Nu är det dags för den 22:a säsongen inom Projekt LOM. Det kanske upplevs som en aning 
tjatigt men bland annat med tanke på nytillkomna rapportörer finns det anledning till några 
upprepade påminnelser om metod och arbetssätt. 

Idealet är om du har möjlighet att besöka ”dina” sjöar eller tjärnar vid 3-4 tillfällen som är 
utspridda över häckningssäsongen, förslagsvis enligt följande: 

1. Ett första besök under slutet av maj eller början av juni, för att notera förekomsten av 
fåglar som uppträder ensamma eller i par. Det kan också vara bra att spana av 
strandkanterna så gott det går, efter bon och ruvande fåglar. Ofta ligger den ruvande 
fågeln ganska dold i strandvegetationen, men speciellt smålommen kan ibland vara 
påfallande lätt att upptäcka i kanten av en gungflystrand. Samtidigt måste man tänka på 
att uppträda så att man inte i onödan stör de häckande fåglarna - för egen del brukar jag 
bara stanna några minuter vid en smålomstjärn, även om jag inte noterar några fåglar - 
finns lommen i tjärnen ändå har den säkerligen upptäckt dig och kanske glidit av boet. 
Och då gäller det att inte allt för länge riskera att boet ligger öppet för kråkfåglar och 
andra predatorer. 

2. Ett andra besök ungefär 3-4 veckor efter det första, även om man inte sett några lommar 
vid det första besöket. Man kan som sagt ha missat fåglarna. Vid tidigt påbörjade 
häckningar kan man ibland notera små ungar vid det här besöket, men det kan också 
vara fråga om sena häckningar där lommen fortfarande ruvar, att paret ses tillsammans 
ute på vattnet efter ett misslyckat häckningsförsök eller att paret avstått från häckning 
just det här året. 

3. Ett tredje besök under loppet av juli månad, i första hand för att följa upp häckningarna. 
Men fortfarande kan enstaka fåglar ligga på bo, och då är det oftast fråga om en 
omhäckning. 

4. Det kan därefter behövas ett fjärde besök senare under sommaren, för att följa upp 
eventuella ungar tills de har blivit åtminstone mer än halvstora (storleksklass III eller IV, 
se nedan), så att dina uppgifter kan ingå i underlaget när vi beräknar årets 
häckningsresultat. Häckningsutfallet beräknas som antalet stora ungar per stationärt par, 
och med stora ungar menas att de ska ha nått storleksklass III eller IV. 

När du besöker en storlomssjö eller häckningstjärn, notera följande: 

 Antalet lommar och hur de föredelas; ensamma fåglar, fåglar i par och fåglar i större 
grupper. 

 Eventuella häckningskriterier; t.ex. parning, bobyggnad, bo med ägg eller ruvande fågel. 

 Eventuella ungar och hur stora de är i relation till föräldrarna. Använd följande 
storleksklasser: 

 Storleksklass I: Ungen ungarna mindre än 25 % av föräldrafåglarnas längd. 

 Storleksklass II: 25-50 % av föräldrafåglarnas längd. 

 Storleksklass III: 50-75 % av föräldrafåglarnas längd. 

 Storleksklass IV: Mer än 75 % av föräldrafåglarnas längd. 

 Glöm inte att även notera "negativa" besök vid en smålomstjärn eller storlomssjö; t.ex. 
om man noterat par eller 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). 

Handledning och blanketter för fältarbetet finns att hämta på hemsidan, http://www.projekt-
lom.com/lom.rapport.htm. Rapporterar du via SVALAN är det viktigt att du dels noterar 
häckningskriterier i rullningslistan i kolumnen för ”aktivitet”, dels fyller i kompletterande 
information om t.ex. ungarnas storleksklass i kommentarkolumnen. Det kan vara till hjälp att 
använda sig av blanketten för sina egna fältnoteringar, även om man rapporterar via 
SVALAN, då är risken mindre att man missar något. 

Saknar du möjlighet att hämta handledningen eller rapportblanketter via ”nätet” är du 
välkommen att kontakta Mats Eriksson för att få en utskrift hemskickad med posten 
(adressuppgifter nedan). 

Efter häckningssäsongens slut skickar du de ifyllda blanketterna till Mats Eriksson, 
Tommeredsvägen 23, 437 92 Lindome, via post eller e-post, eriksson.tommered@telia.com.  
Rapporterar du via SVALAN underlättar det om skickar ett e-postmeddelande när fältarbetet 
är avslutat och alla uppgifter lagts in på SVALAN. 

Om du av det ena eller andra skälet inte möjlighet till en komplett inventering eller uppföljning 
tills ungarna har nått storleksklass III eller IV är det självfallet bättre att man redovisar den 
information man har samlat in, hellre än ingen alls. Och för större sjöar där man kanske har 
uppsikt över ”bara” ett eller några fåtal par är det helt OK att rapportera om dessa, med 
separat information för varje par, även om man inte har ”koll” på hela sjön. 

Till sist: Har du kvarglömda rapporter från tidigare år är det inte för sent att skicka in dem. 

 
VÄLKOMMEN TILL LOMSJÖARNA OCH ÅRETS INVENTERINGAR! 

 
 
 

Inventeringsresultatet 2014 
 
Storlommen 

För storlommen blev 2014 ett ”medelbra” 
år i Götaland och Norrland, med ett 
häckningsutfall nära genomsnittet för 
perioden från 1994 och framåt. Däremot 
blev resultatet i Svealand det fjärde 
sämsta sedan mitten av 1990-talet och det 
näst sämsta under den senaste 10-
årsperioden. 

Sett till hela perioden sedan mitten av 
1990-talet har ungproduktionen legat på 
en nivå som vi bedömer vara tillräcklig för 
att kompensera för den årliga dödligheten. 
Det finns inga långsiktiga trender för 
Götaland och Svealand medan man inte 
kan utesluta en långsam förbättring i 
Norrland. Men det är oroande att 
procentandelen ungkullar med 2-3 stora 
ungar har minskat i hela landet. Rimligtvis 
är försämringen kopplad till 
förutsättningarna för föräldrarnas födosök 

och att finna bytesfisk till ungarna, eller till 
födans kvalitet (t.ex. kvicksilverinnehåll).  

 
Smålommen 

För smålommen blev 2014 däremot ”ett 
något sämre än medelbra” år. På 
Sydsvenska Höglandet och för 
kusthäckande smålommar i Norrland låg 
häckningsutfallet nära genomsnittet, 
räknat från mitten av 1990-talet. Däremot 
låg ungproduktionen i Svealand/Dalsland 
och för insjöfiskande smålommar i 
Norrland under genomsnittet, och för 
Norrland blev 2012, 2013 och 2014 de tre 
sämsta åren sedan starten av Projekt LOM 
1994. 

Långsiktigt torde emellertid ung-
produktionen i Norrland torde ha varit 
tillräckligt för att kompensera för den årliga 
dödligheten, medan det är tveksamt om 
detta gäller för landets mellersta och södra 

http://www.projekt-lom.com/lom.rapport.htm
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delar. Speciellt oroande är att den låga 
ungproduktionen i det svenska småloms-
beståndets kärnområde i västra Svealand 
och Dalsland kan kopplas till en mindre 
andel ungkullar med två stora ungar, 22 % 
per år, jämfört med 43-44 % per år i övriga 
landet. Detta tyder på att förutsättningarna 
att föda upp ungarna varit sämre här, och 
att orsaken alltså ska sökas i förhållanden 
i fiskesjöarna. 

Sammanfattningsvis gäller alltså att det 
tycks gå ganska bra för storlommen, även 
om tendensen till en minskad andel 
ungkullar med två ungar är oroväckande. 
Däremot kan vi knappast moderera bilden 
i mer gynnsam riktning för smålommen, 
jämfört med tidigare bedömningar. Även 
om resultaten från Svensk Fågeltaxering 
antyder en ökning under de senaste 
årtiondena, för båda lomarterna och sett 
till landet i sin helhet, finns det alltså 
fortfarande anledning till oro för den 
framtida utvecklingen. Det är en allmänt 
spridd uppfattning att smålommen varit på 
tillbakagång under mycket lång tid i södra 
halvan av landet, och även resultaten från 

Svensk Fågeltaxering pekar på en fortsatt 
bekymmersam trend för smålommen i 
landets södra delar. 

En mera utförlig sammanställning finns i 
inventeringsrapporten för 2014. Den får du 
får tag på via http://www.projekt-
lom.com/lom.invres.htm, eller genom 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). En artikel 
som sammanfattar arbetet under 20 år i 
Projekt LOM publicerades i BirdLife 
Sveriges årsbok ”Fågelåret 2013”. En pdf-
fil kan hämtas hem via http://www.projekt-
lom.com/Projekt.LOM.FAR.2013.pdf, eller 
kontakta Mats Eriksson om du vill ha en 
utskrift. 

Till sist: Ett TACK till Alvins Fond och 
Västergötlands Ornitologiska Förening för 
ekonomiskt stöd till delar av 
inventeringsarbetet. 

 
 

 
Mats Eriksson 
 
 
I tidigare nummer av LOM-Hört har vi pekat på att du inte bara ska rapportera om lommarna, 
utan även om det finns vindkraftverk inom synhåll från den aktuella sjön eller tjärnen. Den 
uppmaningen gäller naturligtvis fortfarande. Rapportera hur många vindkraftverk som finns 
inom synhåll och avståndet till det närmast belägna vindkraftverket. Det är också viktigt att 
veta vilket år det första vindkraftverket inom synhåll togs i drift. Informationen behövs för att 
kunna göra jämförelser av häckningsutfallet åren före och efter att ett vindkraftverk kom på 
plats, för att på sikt kunna få bättre underlag för att bedöma hur häckande lommar kan 
påverkas. 

Som en uppföljning till vad vi skrivit om lommar och vindkraft i tidigare nummer av LOM-Hört 
har Jan Rees, som utöver att vara LOM-rapportör har arbetat med tillståndsprövningar av 
vindkraftverk i Värmland, skrivit om hur en ansökan handläggs i de byråkratiska kvarnarna. 
 
 
 

Smålom och vindkraft i Värmland 
 
Värmland hyser en ganska stor del av det 
svenska beståndet av både smålom och 
storlom och eftersom båda arterna är 
listade i Fågeldirektivets bilaga 1 anses de 
särskilt skyddsvärda. Smålommen är 
dessutom rödlistad i kategorin nära hotad 
(NT) samt Värmlands landskapsfågel och 
därmed en viktig fågel att värna i 

landskapet. Men smålommen är en relativt 
vanlig rödlistad fågelart, och i Värmland 
dyker den ofta upp i samband med 
vindkraftsetableringar i skogsmiljöer. 
Därför kanske det kan vara av intresse att 
sprida kunskap om hur Länsstyrelsen och 
domstolarna resonerat kring arten. Tyvärr 
finns det inte särskilt mycket forskning att 

http://www.projekt-lom.com/lom.invres.htm
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grunda sina bedömningar på, främst 
beroende på att vindkraft i skogsmiljöer är 
en relativt ny företeelse, och de resultat 
som finns är inte entydiga. Det finns något 
enstaka exempel på lyckade småloms-
häckningar i närheten av ett vindkraftverk, 
men fler indikationer på att smålommar 
undviker vindkraftparker eller har övergett 
häckningstjärnar i närområdet kring 
vindkraftverk. 
 
Processen i korthet 

Flera beslutande instanser är inblandade 
när det gäller vindkraftsetableringar. 
Kommunerna beslutar om byggande av 
något mindre anläggningar om maximalt 
sex verk som inte är högre än 150 meter 
eller ett högre verk, och Länsstyrelsen 
beslutar genom Miljöprövnings-
delegationen (MPD) om större 
anläggningar. Kommunernas beslut kan 
överklagas till Länsstyrelsen och i nästa 
steg även till Mark- och miljödomstolen 
(MMD), medan de beslut som fattas av 
MPD kan överklagas till MMD i första hand 
och sedan även till Mark- och 
miljööverdomstolen (MMÖD), om denna 
beviljar prövningstillstånd (vilket betyder 
att den högre instansen bara tar upp 
principiellt viktiga fall eller sådana där 
uppenbara fel begåtts tidigare i 
processen). Vid byggande av större 
anläggningar har kommunerna också en 
avgörande roll eftersom det finns ett 
kommunalt veto inskrivet i miljöbalken och 
varje kommun måste lämna klartecken. 
Intressant nog behöver kommunens beslut 
inte motiveras (även om det ofta görs) och 
det kan inte heller överklagas. Detta gör 
att vindkraftsbolagen ofta söker 
kommunens stöd för en etablering tidigt i 
processen. Många kommuner har 
dessutom översiktsplanerat för vindkraft 
och då pekat ut lämpliga områden, och i 
en del fall även olämpliga områden.  
 
I Värmland 

I Värmlands län är det ganska svårt att 
hitta områden med stabil vind som ligger 
tillräckligt långt från bostäder, men så nära 
någon större kraftledning att det blir 
ekonomiskt försvarbart att bygga vindkraft. 
De områden som exploatörerna föreslår 
ligger ofta en bit ut i skogen och eftersom 

Värmland är rikt på småtjärnar kommer 
frågan om påverkan på smålom ofta upp 
på samrådsmöten med kommun och 
länsstyrelse. Den fågelinventering som 
föregår alla tillståndsprövningar måste 
således innehålla en lominventering om 
det finns lämpliga tjärnar i eller i närheten 
av den tänkta vindkraftsetableringen. Om 
det visar sig att smålom häckar bör det 
dessutom undersökas vilka flygvägar 
fåglarna tar när de flyger till sina fiskesjöar.  

Tre ansökningar inkom 2010 om att få 
bygga vindkraft i Årjängs kommun och 
eftersom smålommen blev inblandad på 
ett eller annat sätt i alla tre får de fungera 
som exempel. De tilltänkta parkerna 
döptes efter vilket väderstreck de låg i 
förhållande till centralorten, nordväst, 
sydväst och nordost. De två förstnämnda 
anläggningarna (NV och SV) är i drift 
medan ansökan om att bygga Årjäng NO 
fick avslag. 
 
Årjäng NV 

Inom projektområdet finns inga 
smålomstjärnar men två häckningar 
konstaterades strax nordost om området 
och den ena tjärnen ligger inom 1 km från 
närmsta verksplacering. Den andra tjärnen 
ligger alldeles vid den grusväg som alla 
transporter till parken skulle nyttja. Vid en 
kompletterande undersökning av 
lommarnas flygriktningar noterades inga 
flygningar över projektområdet, vilket 
Länsstyrelsen också ansåg rimligt 
eftersom båda tjärnarna ligger nedanför en 
rejäl brant som skulle tvinga lommarna till 
en kraftig stigning. Länsstyrelsen beviljade 
tillstånd till anläggningen och därmed 
vindkraftverk inom 1 km från 
smålomstjärn, men ställde ett villkor för att 
störningen på häckande smålom skulle 
minimeras. Villkoret innebar att 
vägarbeten inte fick utföras inom en 
sträcka på 300 meter från tjärnen som 
ligger längs vägen under tiden 15 april till 
15 juli och Länsstyrelsen gjorde därmed 
bedömningen att bilar som passerar inte 
stör lommarna på samma sätt som 
vägarbeten skulle göra. Förhoppningsvis 
kommer förekomsten av smålom att följas 
upp i verksamhetens kontrollprogram. 
 



 

Årjäng SV 

Denna anläggning ligger i ett område med 
flera lämpliga tjärnar och vid 
fågelinventeringen påträffades smålom i 
två tjärnar nära den tilltänkta parken. Vid 
en av dem, som ligger söder om området, 
häckade fåglarna och Länsstyrelsen 
begärde en undersökning av 
flygriktningarna till och från tjärnen. 
Undersökningen visade att smålommarna 
inte flög in över projektområdet utan 
främst åt sydost, även om underlaget var 
något magert då häckningen misslyckades 
detta år och det inte fanns några ungar att 
mata. Länsstyrelsen lämnade tillstånd till 
vindkraftparken och bedömde att ett 
skyddsavstånd om 300 meter till närmsta 
verksplacering var tillräckligt, men ansåg 
även att det var angeläget att följa upp 
smålommens förekomst och häcknings-
utfall inom ramen för kontrollprogrammet. 
Tillståndet överklagades av närboende 
men överklagandet avslogs av MMD. 
Intressant nog gjorde domstolen ett tillägg 
som går ut på att frågan om hur 
anläggningen påverkar fågellivet genom 
kollisioner ska utredas under en prövotid 
och att utredningen ska pågå under de 
första tre åren som vindkraftverken är i 
drift. Domen överklagades till MMÖD men 
prövningstillstånd beviljades inte.  
 
Årjäng NO 

Det tänkta projektområdet för denna stora 
vindkraftpark om 47 verk (huvud-
alternativet) innehåller en hel del 
naturvärden, främst knutna till en mosaik 
av småtjärnar och våtmarker. Projekt-
området gränsar till Glaskogens 
naturreservat, ett av de mest besökta 
skogsområdena i Värmland, och några 
verk hade till och med placerats inne i 
reservatet. Vid fågelinventeringen 
påträffades häckande smålom i elva 

tjärnar och Länsstyrelsen bedömde att 
påverkan på beståndet riskerade att bli 
alltför omfattande. Ansökan avslogs, delvis 
på grund av lommarna, men exploatörerna 
överklagade beslutet. I överklagan 
ändrades vindkraftparkens utformning till 
en version där en cirkulär skyddszon om 1 
km placerats runt varje känd 
smålomstjärn. Länsstyrelsen ansåg dock 
inte att detta var tillräckligt eftersom 
lommarna ofta byter tjärn mellan åren och 
inventeringarna bara hade utförts under en 
säsong. Naturvårdsverket instämde i ett 
yttrande till domstolen. Mark- och 
miljödomstolen ansåg att etableringen ”… 
kan komma att negativt påverka den 
gynnsamma bevarandestatusen hos 
smålommen…” och tillsammans med 
påverkan på upplevelsevärdena i 
Glaskogens naturreservat (som även är 
utpekat som riksintresseområde för frilufts-
livet) ansåg domstolen att lokaliseringen 
inte var lämplig. Vindkraftsbolagen 
överklagade till MMÖD men beviljades inte 
prövningstillstånd.  

I detta sammanhang kan det också vara 
intressant att nämna en dom från MMD i 
Vänersborg där en vindkraftpark i Halland 
fick avslag, främst med motiveringen att 
exploateringen skulle orsaka alltför stor 
störning på häckande fiskgjuse, trots att 
det kända boet inom reviret inte var bebott 
under de år då fågelinventeringen 
genomfördes. Fiskgjusar med bomaterial i 
klorna hade dock observerats inom 
området. Om man (hård-)drar en parallell 
till smålommen så bör hänsyn tas till alla 
tjärnar som har potential att vara häcklokal 
för arten och där smålom har setts under 
häckningstid, lommarna lämnar ju inte lika 
tydliga spår i form av bon som fiskgjusarna 
gör.  
 

 
Jan Rees 
 
 
Projekt LOM har tagit fram ett PM med information, både generellt om hur lommarna kan 
påverkas och mer konkret om vilka aspekter man bör tänka på och vilka frågor man kan 
ställa i kontakterna med ansvariga myndigheter, konsulter m.m., t.ex. vid samrådsmöten och 
om man ska ta fram en skrivelse. PM:et finns på hemsidan, http://www.projekt-
lom.com/LOM.vindkraft-pm.140408.pdf.  
 



 

 
 

 

 
 

Under senare år har alltfler rapportörer uttalat farhågor för att den växande stammen av 
tranor stör lommarna vid häckningsplatserna och risken att bona utsätts för predation. I första 

hand är det smålommen som man oroat sig, men även storlommen kan drabbas, som på 
den här bilden, tagen av Christer Brostam. 

 
 

Tranor och lommar 
 
Det har väl knappast undgått någon som 
är fågel- eller naturintresserad att tranan 
har ökat i antal under de senaste 
årtiondena, och att den nu finns häckande 
i lämpliga miljöer i hela landet. Mötet med 
en så karismatisk fågel inte längre är en 
exklusiv naturupplevelse som förunnas ett 
fåtal. Men många rapportörer också har 
uttryckt en oro för att i första hand 
smålommen, men även storlommen, kan 
vara utsatt för bopredation. 
 
Det finns flera belägg för att tranan kan 
plocka både ägg och ungar i 
markhäckande fåglars bon, och det finns 
också ett tidsmässigt samband mellan 
tranans ökning och ett försämrat 
häckningsutfall för smålommen i stora 
delar av landet. Men indikationerna på att 
störningar av trana kan ha spelat en 
avgörande roll är ganska svaga. Den 
bedömningen baseras på preliminära 
resultat från 2014 års inventeringsarbete 
på Sydsvenska Höglandet, då även 

noteringar av förekomsten av trana 
gjordes vid 42 tjärnar: 
 

 Det fanns ingen indikation på att 
smålommen aktivt undvek 
häckningstjärnar där trana 
observerats: Smålom sågs vid minst 
ett besökstillfälle vid 12 (92 %) av 13 
tjärnar där trana noterats, jämfört med 
17 (58 %) av 29 tjärnar utan 
observation av trana.  

 

 Det fanns ingen indikation på att 
smålommen undvek att häcka vid 
tjärnar där trana noterats: Smålom 
häckade vid 10 (83 %) av 12 tjärnar 
med observation av trana, jämfört 
med 9 (53 %) av 17 tjärnar utan 
observation av trana. 

 

 Möjligen kan häckningsutfallet ha blivit 
sämre för smålommarna som häckade 
vid tjärnar där trana noterats: 



 

Häckningarna lyckades vid 4 (40 %) 
av 10 tjärnar med observation av 
trana, jämfört med 7 (78 %) av 9 
tjärnar utan observation av trana, men 
skillnaden kan inte verifieras med s.k. 
statistisk signifikans. 

 
Man ska också hålla i minnet att lom och 
trana har samexisterat i likartade 
häckningsmiljöer under mycket lång tid. 
Därför kan man räkna med att det inom 
smålomsbeståndet finns förutsättningar för 
anpassningar till ett ändrat predations-
tryck, inom ramen för den dynamik som 
gäller för de flesta predator-bytesrelationer 
i naturen. 

 
Men det finns all anledning att fortsatt följa 
samspelet mellan lommar och tranor. 
Därför är det värdefullt om du i din 
rapportering noterar om du sett tranor vid 
de sjöar och tjärnar som du har besökt, 
liksom om du misstänker eller kunnat 
fastställa att predation av trana är orsaken 
till en misslyckad lomhäckning. Men 
därutöver finns det knappast något motiv 
för att aktivt försöka hålla tranorna borta 
från lommarnas häckningsplatser. Och hur 
skulle det för övrigt gå till? 
 
 

 
 
Mats Eriksson 
 
 
 

 

 
 

Smålomsförälder med två drygt halvstora ungar. Den högra av ungarna kikar intresserad på 
föräldrafågelns röda halsfläck - kanske är det dags att låta förstå att man är hungrig och att 

det är läge att hämta käk i närmsta fiskesjö? - Foto: Sune Carlsson 
 



 

 

Säsongsfinal vid ett Lomtjärn 
 
På vägen upp till en smålomtjärn, vi kan 
kalla den Lomtjärn, såg jag en storlom i 
annat ett tjärn längs skogsbilvägen. Jag 
ställde bilen några hundra meter före 
vändplan, och fortsatte till fots. Såg två 
smålommar i sjön. Gick den gräsbevuxna 
traktorvägen, och kom in på den gamla 
Pilgrimsleden, som i och för sig är nästan 
obefintlig. Vädret var grått och hotfullt, och 
det kom en regnskur med stora droppar. 
Började tvärt, och slutade nästan lika 
snabbt. Hann bli blöt, men fortsatte till en 
gammal säterplan, som tyvärr förstörts av 
en vändplan till en annan skogsbilväg. 
Gick den en dryg kilometer innan jag tog 
av till mitt mål Lomtjärnet. 
 
Spanade av tjärnet med kikaren. Det såg 
inte bra ut först, men fick syn på en 
smålom borta i viken framför berget. Den 
dök, blev borta, men till slut fick jag tag i 
den långt söderut. En unge, precis vad jag 
behövde. Den dök igen. Fick tag i den en 
tredje gång. Den får nog räknas som en 
IV:a i inventeringen, 76-100 % av 
vuxenstorlek. Så kom tre lommar norrifrån 
och gick ner på tjärnet i närheten av 
ungen. Tre stycken på vattnet, alla hade 
röda halsar! Tre vuxna?! Ungen fann jag 
för sig själv långt söderut i tjärnet. 
 
De tre vuxna simmade norrut mitt framför 
mig. De lät ljudligt, och en sprang på 

vattnet söderut. Där tappade jag bort den 
och ungen. De andra gjorde flera rusher 
på vattnet, och avslutade med väldiga 
serenader. 
 
En av dem startade på vattnet och lyfte. 
Gjorde 2½ varv längs och runt tjärnet, och 
visade upp sig, innan den flög norrut. Sen 
hörde jag den österut. De två kvarvarande 
vuxna gled omkring. Såg en intill land på 
andra sidan. Det var ungen, och paret lite 
utanför. Det var nog de tre 
Lomtjärnsmålommarna. Vart hörde den 
fjärde hemma? 
 
En vuxen kom ut med ungen i viken. Den 
andra vuxna förenade sig med dem. The 
End. Kan det bli bättre? Tackade för en 
formidabel föreställning, och för i år. Gick 
därifrån med en SMHI-klass1-varning 
hängande över mig. När jag satte mig i bil 
brakade regnet loss. 
 

På hemvägen i regnet skänkte jag en 
tacksamhetens tanke till Torbjörn 
Andersson, förra årets LOM-pristagare. 
Det var tack vare honom och hans tips jag 
upplevt en fantastisk smålomssäsong med 
16 vuxna smålommar och fyra ungar i åtta 
olika tjärnar. 
 
 
 
 

 
Sune Carlsson 
 
 
 



 

 

 
 
 

Storlomspar. Foto: Christer Brostam. 
 
 
 

Det våras för lommen 
 
När hälsningsserenader,  
fyllda med vårens känslor,  
ljuder bland lommarna,  
då är det tid för mig  
att hålla tummarna  
och be en stilla bön  
att de får häckningsro. 
 
 
 
 
 

Då ostörda i mångt ett bo  
de ruvar ut de små,  
som när det är som mest och bäst  
blir inte bara en, men två. 
 
Och lika ömsint mor och far  
sörja för och vårda  
sina små,  
jag hoppas på att det är riktigt många barn  
i människornas värld  
som har! 
 

LOMMAGUMMAN alias Karen Lund 
 



 

 

LOM-Föreningens styrelse 
  

 Henrick Blank (ordf.), Klerebo Bergsäter 2, 564 91 Bankeryd; 070-304 10 11, henrick.blank@webaid.se  

 Uno Skog (sekr.), Stilvägen 34, 791 44 Falun, tel. 023-100 48, uno.skog@spray.se 

 Karen Lund (kassör), Oxtorgsgatan 12 D, 575 38 Eksjö; tel. 0381-140 11  

 Owe Arnoldsson, Arnåsholm, 330 26 Burseryd; tel. 0371-521 00, 0485-441 15, owe_arn@hotmail.com 

 Leif Carlsson, Ekgatan 34 G, 632 23 Eskilstuna; tel. 016-51 41  81, 070-241 29 32, mihack11@gmail.com 

 Mats Eriksson, Tommeredsvägen 23, 437 92 Lindome; tel. 031-94 87 91, 070-609 94 33, 
eriksson.tommered@telia.com 

 Peter Lindberg, Zoologiska inst., Box 463, 405 30 Göteborg; tel. 031-773 36 42, 070-209 23 15, 
peter.lindberg@bioenv.gu.se  

 Jenny Pleym, Tyvik 1, 511 74 Skephult; 033-35 30 13, Jenny.Pleym@gmail.com 

 

 

Bilder och bidrag till LOM-Hört 
 
Några få personer i ledningen för Projekt LOM står för huvuddelen av materialet i LOM-Hört. 
Vi ser gärna fler bidrag i form av bilder och texten om dina upplevelser. Eller du har kanske 
synpunkter i övrigt på hur vi arbetar inom Projekt LOM? 
 
Skicka dina bidrag till LOM-Hörts redaktör, Kristina Eriksson, kristina.tommered@gmail.com. 
 
Bilderna sänder du som egen fil och de ska vara högupplösta (2000 px längsta sida och 300 
dpi räcker bra). 
 

Deadline för höstnumret är den 15 september 2015 
 

 

Kallelse till årsmöte 
 
Årsmöte med stadgeenliga förhandlingar hålls lördagen den 11 april kl. 10.00. 
 
Plats: VOF-huset, Getterön, Varberg 
 
Till skillnad från tidigare år skickas inte ut någon separat kallelse (för att spara papper m.m.). 
 
Vill du vara med på årsmötet, kontakta i förväg Owe Arnoldsson, så att vi kan ordna med 
praktiska detaljer (fika m.m.). För att få en dagordning kontaktar du Uno Skog eller Mats 
Eriksson. 
 
Stadgar hittar du på http://www.projekt-lom.com/lom.om.htm, eller kontakta Mats Eriksson. 
 

VÄLKOMMEN till årsmötet 
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