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VÄLKOMMEN till ännu en häckningssäsong med Projekt Lom 
 
 
2018 blev den 25:e säsongen med Projekt 
Lom. En kortfattad sammanfattning blir 
som följer: Det går ganska bra för 
storlommen, även om det finns trender i 
bland annat ungarnas överlevnad som är 
oroande och som vi behöver förstå bättre. 
Bilden är betydligt mer bekymmersam för 
smålommen, med en låg ungproduktion 
och en långsiktig försämring av 
häckningsresultatet i stora delar av landet. 
Mycket tyder på att en ändrad 
predationsbild kan ligga bakom. Men även 
här behöver vi bättre kunskap, för att 
kunna ge rekommendationer om 
meningsfulla åtgärder. Mer information om 
de långsiktiga trenderna finns längre fram i 
det här numret av Lom-Hört.  
Vad gäller förvaltningen och 
fågelskyddsarbetet för lommarna har vi 
under de gångna 25 åren bland annat 
insett betydelsen av att den måste ske i ett 
landskapsperspektiv, både för storlommen 
och smålommen. Vi får inte begränsa oss 
till de enskilda häckningsplatserna utan 
måste även beakta hur lommarna nyttjar 
andra sjöar i landskapet för födosök och 
sociala kontakter med artfränder. 
Men som så ofta gäller även för vårt 
arbete i Projekt Lom att svar på en fråga 
ger upphov till fler och nya frågor. Att borra 
djupare i frågeställningarna faller ofta 
utanför Projekt Loms förmåga och 
kompetens, men vi kan uppmärksamma 
dem med förhoppningen att andra tar 
över. Och i botten ligger alltid den 
långsiktiga uppföljningen av nivåer och 
trender i fågelbeståndens numerär och 
häckningsutfall. För lommarna har det ju 
visat sig att vårt arbete, tillsammans med 
inventeringarna inom Svensk 
Fågeltaxering, öppnar upp för intressanta 
och spännande tolkningar. Båda 
verksamheterna behövs. 
Fältarbetet inom Projekt Lom och i flera 
andra av de artinriktade fågelprojekten, 

liksom inventeringarna inom Svensk 
Fågeltaxering, är helt beroende av ideella 
krafter – jag vill påstå att utan dessa 
insatser ”stannar naturvården” i Sverige. 
Vad gäller Projekt Lom hade vi inte haft 
den kunskap vi har idag utan de samlade 
insatserna av de drygt 560 personer som 
under ett eller flera år har medverkat i 
fältarbetet. 
Med risk för att upplevas som tjatig, men 
det förtjänar nog att upprepas att med 
huvuddelarna av de europeiska bestånden 
(exkl. Ryssland) av både storlom och 
smålom i de nordiska länderna följer ett 
internationellt ansvar. Och lommarna är 
långlivade. De börjar häcka först vid några 
års ålder, och det blir bara en eller två 
ungar varje gång häckningen lyckas. I det 
perspektivet är 25 år inte en speciellt lång 
tid.  
Så från Projekt Loms ledning hoppas vi på 
en fortsatt uppslutning. Nu vänder året och 
lommarna är snart tillbaka. Då hoppas jag 
att dina besök till sjöar och tjärnar bjuder 
på många fina upplevelser – inte enbart att 
inventera och anteckna, utan också ta del 
av den förmån vi har genom att få röra oss 
fritt i markerna. Och det blir inte sämre av 
att ta med fika. 
Till sist: STORT TACK för de ekonomiska 
bidrag vi fått från Alvins Fond, 
Västergötlands Ornitologiska Förening, 
och vad gäller 2018, det bidrag vi har fått 
från Länsstyrelsen i Örebro län för en 
specialsatsning avseende smålommen i 
länet. Och allra främst ETT TACK till er 
alla som medverkat i fältarbetet över åren 
– er samlade insats är en helt nödvändig 
förutsättning. 
 

Mats Eriksson, sammankallande i Projekt 
LOM 
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Årsavgiften för 2019 
 
Årsavgiften för 2019 är oförändrade 120 kr, och liksom tidigare är det frivilligt att betala för 
den som har rapporterat om lommar året innan, dvs. 2018. Som kriterium för medlemskap 
gäller alltså betald årsavgift eller att man rapporterat under närmast föregående år samt varit 
i aktiv kontakt (t.ex. via e-post) med ett meddelande att man har rapporterat. Och naturligtvis 
är det helt fritt att göra både och. 
 Alla inbetalningar till Projekt Lom (årsavgifter, gåvor m.m.) ska sättas in på BirdLife 

Sveriges plusgiro 19 94 99-5. Var noga med att notera att inbetalningen avser Projekt 
Lom, plus att (som tidigare) lämna uppgift om namn och adress, gärna också telefon 
eller e-postadress. 

För betalningar från utlandet kan betalningar alternativt göras till Ölandsbanken, konto 
73 008 520-6, clearingnummer 8030-9, IBAN = SE17 8000 0803 0907 3008 5206, BIC = 
SWEDSESS. 
Observera att även om Projekt Lom numera är en arbetsgrupp inom BirdLife Sverige har vi 
en fristående ekonomi och vi är också i fortsättningen beroende av årsavgifterna för vår 
basverksamhet, där nyhetsbrevet Lom-Hört är en viktig del. Din årsavgift är därför ett 
välkommet bidrag till vårt arbete, också framöver. 
Årsavgiften betalas in till plusgiro 19 94 99-5, och var noga med att ange ”Årsavgift 

Projekt Lom” samt namn och adress. Varje år betalas det in några medlemsavgifter 
där vi inte kunnat spåra avsändaren. 

 

 
 
 

Efterlysning: Foton på personer med lomanknytning 
Projekt Loms rapportörer är väldigt generösa med att ställa bilder till vårt förfogande, och vi 
har stor glädje och nytta av dem i skilda sammanhang. Men vi har nästan inga bilder där 
personer medverkar i olika aktiviteter med koppling till lommarna. Det ligger i och för sig i 
sakens natur att fältarbetet med besök vid storlomssjöar och smålomstjärnar ofta är en 
ensamaktivitet. Men bland annat i arbetet med en ny hemsida efterfrågades bilder med 
personer. 
Har du några bra och trevliga bilder, t.ex. från exkursioner till lomlokaler, rast- och 
fikastunder vid en lomsjö eller liknande är du välkommen att höra av dig. Skicka dina bidrag 
till Kristina Eriksson, kristina.tommered@gmail.com (tel. 070-302 72 03).  
Bilderna sänder du som egen fil och de ska vara högupplösta (2000 px längsta sida och 300 
dpi räcker bra). 

 

mailto:kristina.tommered@gmail.com
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Storleksklasser hos smålomsungar – en bildsvit av Leif Strandberg 
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Storleksklass II, 24 juli 

 

 

 

 

 

 

 

 

Storleksklass III/IV, 
 7 augusti 
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En ständig fråga kring rapporteringen är ungarnas storleksklasser. Idealet är om vi kan 
rapportera ungproduktionen beräknad som medelantalet flygga ungar per par, men i de allra 
flesta fall låter detta inte sig göras av praktiska skäl. Men vi vet att huvuddelen av 
dödligheten bland ungarna sker under de första veckorna efter kläckningen och därför brukar 
man i de allra flesta inventeringar relatera häckningsutfallet till just ”stora” ungar. Inom 
Projekt Lom har vi använt oss av kriteriet att ungarna ska vara mer än halvstora, eller mer än 
50 % av föräldrafåglarna längd. För att kunna göra mer exakta bedömningar av ungarnas 
ålder rekommenderar vi användningen av fyra storleksklasser. 
I undersökningar på andra håll i Nordeuropa och Nordamerika har man använt sig av 
liknande kriterier, t.ex. att ungarna ska ha vuxit till mint 70 % av föräldrarnas längd, eller (vad 
gäller smålommen) att de ska bedömas vara minst tre veckor gamla. Smålommarna börjar 
flygträna vid 4-5 veckors ålder, storlomungarna senare, så ett liknande kriterium för 
storlommen måste sättas vid något högre ålder.  
Leif Strandberg, som i flera år har följt upp några par av både storlom och smålom i 
kustlandet söder om Sundsvall, kunde förra sommaren (2018) följa en smålomsfamilj och tog 
fram en bildsvit som visar de olika storleksklasserna. Kläckningen skedde första veckan i juli, 
alltså ganska sent på säsongen. 
Man kan notera att när ungarna är ungefär tre veckor gamla (24 juli) börjar vingpennor att 
växa ut, och när de är 5-6 veckor gamla är de på god väg att anlägga den arttypiska juvenil- 
eller 1K-dräkten med en gråaktig och vitprickig rygg. 
Notera också ett det är en liten storleksskillnad mellan ungarna, åtminstone på bilderna från 
24 juli och 7 augusti. Det är ganska vanligt och kan vara en effekt av en av ungarna, 
antagligen den först kläckta, haft ett försprång och kanske varit lite kaxigare vid 
matningstillfällena. Tyvärr händer det ibland att den mindre av ungarna dukar under, om 
förutsättningarna för föräldrarnas födosök är kärva, men av allt att döma klarade sig båda 
ungarna den här gången. 
STORT TACK till Leif Strandberg, som ställt bilderna till Projekt Loms förfogande. 
Mats Eriksson 

 

 

VÄLKOMMEN till årets inventeringar  

Nu har vi en ny Lom-säsong framför oss, den 26:e sedan starten 1994.  
Som vanligt, en del påminnelser, som i stora drag blir en kopiering och uppdatering från 
föregående år. 
Idealet är att ”dina” sjöar eller tjärnar besöks vid 3–4 tillfällen som är utspridda över 
häckningssäsongen. Men har du inte möjlighet att följa upp med alla besök - rapportera det 
du har noterat - en ofullständig rapportering är bättre än ingen alls. För större sjöar där man 
kanske ”bara” har uppsikt över 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.  
Här en kort översikt om vad som ska noteras när man besöker en storlomssjö eller 
smålomstjärn. Detaljer finns i en rapporthandledning som kan hämtas hem via: 
http://projektlom.birdlife.se/rapporteringsinformation/. 

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

• Eventuella häckningskriterier; t.ex. parning, bobyggnad, bo med ägg eller ruvande fågel. 
Rapporterar du via ARTPORTALEN, markera relevant häckningskriterium på 
rullningslistan under ”aktivitet”. 
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• Eventuella ungar och hur stora de är i relation till föräldrarna - även erfarna rapportörer 
som varit med i flera år glömmer ibland detta. 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. 
Rapporterar du via ARTPORTALEN för du in uppgifterna om ungarnas storleksklass i 
rutan ”publik kommentar”. 

• VIKIGT att även notera "negativa" besök vid en tjärn eller sjö; 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 ARTPORTALEN, se till att även kryssa i rutan för ”ej återfunnen” på 
rapportblanketten. 

Liksom tidigare gäller att rapporteringen kan antingen ske på en rapportblankett, som du 
fyller i och skickar in via e-post eller vanligt ”postverks”-post till Mats Eriksson 
(adressuppgifter nedan) eller via ARTPORTALEN. Rapportblanketter finns att hämta på 
hemsidan, http://projektlom.birdlife.se/rapporteringsinformation/. 
Saknar du möjlighet att hämta handledningen eller rapportblanketter via ”nätet” är du 
välkommen att kontakta Mats Eriksson för att få utskrifter hemskickade 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 ARTPORTALEN underlättar det om du skickar ett e-postmeddelande när 
fältarbetet är avslutat och alla dina uppgifter har lagts in på ARTPORTALEN. Då missar vi 
inte att notera att du kvalificerar för medlemskap kommande år. 
Till sist: Har du kvarglömda rapporter från tidigare år är det inte för sent att skicka in dem. 
Mats Eriksson 

 

 

25 år med Projekt Lom – nivåer och trender i häckningsutfallet 

Projekt LOM startades 1994 mot bakgrund av vårt internationella ansvar för storlommen och 
smålommen, i kombination med farhågor för en låg ungproduktion och en komplex hotbild. 
Det var ett gemensamt initiativ av Svenska Naturskyddsföreningen och Sveriges 
Ornitologiska Förening, och verksamheten drevs under deras paraply fram till 1999. År 2000 
blev Projekt Lom en fristående ideell förening, men med täta band med båda 
moderföreningarna, och sedan 2015 är vi en arbetsgrupp inom BirdLife Sverige. 
Hela tiden har uppföljningen på frivilligbasis av de två lomarternas häckning utgjort kärnan i 
verksamheten. Totalt över hela 25-årsperioden har över 560 personer medverkat med 
information under minst ett år, och under senare år har ungefär 150 personer deltagit mer 
regelbundet. Dessutom görs årliga avstämningar av rapporteringen till Artportalen, vilket i 
praktiken betyder att betydligt fler personer har bidragit med underlag. 

mailto:eriksson.tommered@telia.com
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Lommarnas ungproduktion, 1994–2018 (storlom till vänster, smålom till höger). Linjerna 
begränsar de intervall där ungproduktionen bedöms vara minimum för att kompensera för den 

årliga dödligheten. 
 
För storlommen kan bedömningen på basis av den information vi har samlat in under de 25 
åren, 1994-2018, sammanfattas som följer:  

• Den genomsnittliga ungproduktionen har legat på eller något över den nivå som behövs 
för att kompensera för den årliga dödligheten. I Norrland har det varit en långsiktig 
förbättring av häckningsutfallet, medan motsatsen gäller för Svealand. 

• Det finns en oroande indikation på en försämrad överlevnad bland ungarna. %-andelen 
ungkullar med 2-3 stora ungar har långsiktigt minskat. 

Då är bilden för smålommen mer bekymmersam:  

• Den genomsnittliga ungproduktionen bedöms ha legat på en långsiktigt tillräcklig nivå för 
insjöfiskande smålommar i Norrland, men under nivån som behövs för att kompensera 
för den årliga dödligheten på Sydsvenska Höglandet, i artens svenska kärnområde i 
Svealand (inkl. Dalsland) och för kusthäckande smålommar i Norrland.  

• Det har varit en långsiktigt minskande trend i häckningsutfallet i större delen av landet. 
Försämringen bedöms bland annat vara kopplad till ett ökat predationstryck. Det behövs 
närmare studier för mer definitiva slutsatser om bland annat tänkbara predatorer. 

Till detta kan läggas att en negativ trend har noterats för smålommen också i södra Finland. 
Detta innebär bland annat att förutsättningarna för inflöde av smålommar därifrån kan ha 
försämrats. Det väcker frågor om ett mer storskaligt mönster och om faktorer under flyttning 
och övervintring kan påverka fåglarnas fysiska kondition och indirekt även 
häckningsframgången. 
Ser man till hot- och problembilden för de två lomarterna är den i många avseenden likartad, 
jämfört med bedömningarna för 25 år sedan. Men det finns en del lärdomar att ta med inför 
det framtida arbetet. Den viktigaste är kanske betydelsen av att tillämpa ett 
landskapsperspektiv som inte enbart beaktar häckningsplatsen utan även kringliggande sjöar 
som används för förfödosök och för sociala interaktioner med andra lommar i trakten, liksom 
flygstråken mellan de olika sjöarna. 
En annan aspekt som vi inte var medvetna om för 25 år sedan är att vad gäller smålommen 
finns det en omfattande dynamik i valet av häckningsplatser; att häckningstjärnar överges 
och att det sker ny- och återetableringar. Därför kan man inte basera bedömningar om 
smålommens förekomst på basis av information från något enda eller några få år, t.ex. i 
samband med miljökonsekvensbedömningar. 
Lommarna befinner sig i slutänden av en akvatisk näringskedja och det innebär att frågor 
kring lommarnas sårbarhet för exponering av olika miljöfrämmande ämnen som ackumuleras 
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i näringskedjorna är lika aktuell idag som för 25 år sedan. Det finns fortfarande en 
problematik kopplad till kvicksilver i landets sötvattensmiljöer, men det är viktigt att även 
uppmärksamma nyupptäckta ämnen, såsom PFAS och andra högfluorerade ämnen. 
En betydligt mer detaljerad sammanfattning och bedömning finns att hämta på hemsidan, 
http://projektlom.birdlife.se/wp-content/uploads/sites/30/2019/03/Projekt-LOM-1994-2018.pdf. 
Mats Eriksson 

 

 

Inventeringsresultatet 2018 
Totalt rapporterade drygt 170 personer förekomster av smålom eller storlom på tänkbara 
häckningsplatser under 2018, en liten ökning jämfört med tidigare år. Inför beräkningarna av 
häckningsutfallet görs även en avstämning av rapporteringen till Artportalen, med information 
från ett ganska stort antal personer som inte varit i aktiv kontakt med Projekt Lom. 
 
Storlommen 

I hela landet låg ungproduktionen 2018 under medelvärdet för hela 25-årsperioden 1994-
2018 och även mera kortsiktigt för den senaste 12-årsperioden, men inom det intervall som 
krävs för att kompensera för den årliga dödligheten. I stora delar av landet var vattenståndet i 
häckningssjöarna lägre än normalt, och till följd av den varma och torra sommaren sjönk 
vattennivåerna kontinuerligt i många sjöar under hela säsongen. I flera sjöar var de boplatser 
som normalt används av storlommen svårtillgängliga, men lommarna har ofta hittat 
alternativa boplatser där de framgångsrikt har häckat. 
 
Smålommen 

2018 blev ännu ett år med ett svagt häckningsutfall i större delen av landet. För hela landet, 
utom för kusthäckande smålommar i Norrland, låg ungproduktionen under genomsnittet för 
25-årsperioden 1994-2018 och således också under den nivå som vi bedömer vara 
nödvändig för att balansera mot den årliga dödligheten. På Sydsvenska Höglandet noterades 
det sämsta häckningsutfallet sedan starten av Projekt Lom 1994, och bara 11% av de 
stationära paren lyckades med sin häckning. 
Däremot blev det ett bra år för de kusthäckande smålommarna i Norrland, med en stor andel 
lyckade häckningar (55%) bland de stationära paren, vilket är positivt efter en rad år med ett 
klent häckningsutfall. 
Häckningssäsongen 2018 kännetecknades ju av ett rekordvarmt och torrt väder, med 
ovanligt höga ytvattentemperaturer i fiskesjöarna. Bl.a. siklöjan, som ju är smålommens 
viktigaste bytesfisk i många fiskevatten, drar sig ned under språngskiktet vid höga 
ytvattentemperaturer. Även om smålommen rent fysiologiskt klarar dykningar till ganska 
stora djup innebär det ändå en ökad energikostnad för födosöket. Kan detta ha medverkat till 
ett sämre utfall av fisket och därmed en minskad matningsfrekvens för ungarna? I hela 
landet, förutom Sydsvenska Höglandet, låg procentandelen ungkullar med två ungar under 
genomsnittsnivån för perioden 1994-2018, vilket möjligen kan indikera att föräldrafåglarna 
hade en mer ansträngd situation än normalt vad gäller matningsbestyren. 
STORT TACK till Alvins Fond och Västergötlands Ornitologiska Förening för ekonomiskt stöd 
till delar av inventeringsarbetet under ännu ett år. 
Mats Eriksson 
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Smålommen i Örebro län 2018 
Projekt Lom disponerade för 2018 ett bidrag från Länsstyrelsen i Örebro län för en mer 
omfattande inventering av smålommens häckningsutfall, innefattande återbesök till 
häckningsplatser som inte besökts under ett antal år. Arbetet organiserades i samverkan 
med Närkes Ornitologiska Förening och Hällefors Ornitologiska Förening, och 19 personer 
deltog i fältarbetet. Totalt besöktes 127 tänkbara häckningsplatser. Förekomst av stationära 
eller häckande par kunde fastställas på 58 av dessa, inklusive sju lokaler utan tidigare känd 
förekomst av smålom. 
I genomsnitt och sedan mitten av 1990-talet bedöms ungproduktionen i länet ha leget på 
eller obetydligt under den nivå som behövs för att kompensera för den årliga dödligheten, 
medan häckningsutfallet just 2018 blev dåligt, bara 0,53 stora ungar per par. 
Resultaten sammanfattas i en rapport utgiven av Länsstyrelsen i Örebro län, 
https://www.lansstyrelsen.se/download/18.2fbfd5001683832bf3f15ec9/1550226586475/Smal
ommen_Orebro_lan_2018_2019_8.pdf. 
Mats Andersson, som medverkat med information från smålomslokaler i Lindesbergs 
kommun varje år sedan starten 1994, och även inventerade smålomsbeståndet i kommunen 
under 1980-talet, har skrivit ihop en mer detaljerad översikt om smålommen i kommunen. 
Rapporten finns publicerad i Frövi Fågelklubbs tidskrift ”Pandion”, 
http://privat.bahnhof.se/wb914781/Pandion_18_2_scr.pdf, se sid. 39-46. 
Från Projekt Loms sida vill vi rikta ett STORT TACK, både till alla som medverkat i fältarbetet 
och till Länsstyrelsen i Örebro län för bidraget till reseersättningar. 
Mats Eriksson 

 
 

Några tankar kring lommar och störningar 
Förvaltningen och fågelskyddsarbetet avseende de två lomarterna fokuseras ofta på 
störningar från friluftslivet, som en orsak till att lommarna misslyckas med sina häckningar. 
Det är ett av de problem där Projekt Lom oftast kontaktas med frågor och önskemål om att vi 
ska agera på ett eller annat sätt.  
Men det är dåligt med data som stöder uppfattning att störningar generellt är en huvudorsak 
till misslyckade häckningar. För storlommen är översvämmade bon efter perioder med 
ihållande regnigt väder och/eller olämplig reglering av vattennivån i häckningssjön den 
enskilt viktigaste orsaken till misslyckade häckningar, och för båda lomarterna gäller att 
bopredation är en annan huvudorsak. 
Men påverkan av störningar är svåra att utvärdera, bland annat eftersom det kan finnas en 
ökad risk för predation om den ruvande fågelns skräms av boet, men också att lommarnas 
reaktioner när människor närmar sig eller vistas i närheten av ett bo är påtagligt individuella – 
vissa individer är mer toleranta än andra. En viktig erfarenhet är att lommarna kanske i första 
hand reagerar på nya företeelser, även om de kan synas vara bagatellartade i ett mänskligt 
perspektiv, medan en som vi bedömer störande och bullrande verksamhet accepteras. 
Exempelvis kan regelbunden trafik av ganska snabba och bullrande båtar accepteras av 
häckande storlommar om detta sker inom samma och förhållandevis begränsande område i 
sjön, medan en långsam och tystgående kanotpaddlare på en plats i sjön där båtar eller 
personer sällan vistas, eller en person som under en längre tid fiskar från en båt i närheten 
av boet, kan orsaka en störning som gör att lommen lämnar boet.  
Här är ett exempel för egen del och vad gäller storlommen: 

För några år sedan, när jag stannade till vid en av rastplatserna utefter landets riksvägar, hann 
jag knappast ta fram kikare och tubkikare för att spana av sjön innan några personer med 
husvagn gjorde mig uppmärksam på en ruvande storlom. Man hade haft husvagnen uppställd 

https://www.lansstyrelsen.se/download/18.2fbfd5001683832bf3f15ec9/1550226586475/Smalommen_Orebro_lan_2018_2019_8.pdf
https://www.lansstyrelsen.se/download/18.2fbfd5001683832bf3f15ec9/1550226586475/Smalommen_Orebro_lan_2018_2019_8.pdf
http://privat.bahnhof.se/wb914781/Pandion_18_2_scr.pdf
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några dagar, och grillat på kvällen. Hela tiden hade man haft den ruvande storlommen inom 
synhåll på ganska kort avstånd på en liten ö strax utanför. 

Jag ville emellertid ta ett foto från en annan vinkel för att visa hur man kan upptäcka en ruvande 
storlom på avstånd (t.ex. från kanot), och gick därför ut på en udde på betydligt längre avstånd 
från boet. Men då reagerade lommen med att gå av boet ganska omgående. Att folk både grillade 
och drack öl på rastplatsen var helt i sin ordning, men människor där jag uppehöll mig var en ny 
företeelse som lommen snabbt reagerade på. Jag lämnade naturligtvis platsen, med aningen 
dåligt samvete. Så det var roligt att kunna notera en storvuxen unge i sjön när jag passerade förbi 
på nytt, senare under sommaren. 

Många rapportörer har berättat om liknande episoder över åren. 
Liknande erfarenheter har vi från smålommens häckningstjärnar, där lommen exempelvis 
ofta accepterar personer och bilar på en förbipasserande skogsbilväg men snabbt lämnar 
boet om man närmar sig tjärnen från annat håll, även på ett betydligt lägre avstånd från boet. 
Här är återigen ett exempel för egen del:  

En av de smålomstjärnar jag försöker ha uppsikt över ligger i slutändan av en skogsbilväg. När 
jag vid ett tillfälle för några år sedan kom ner till vändplanen noterade jag rester av en stor brasa 
mitt på planen och en hel del glassplitter. Här hade man alltså haft ett rejält ”partaj”, och man 
undrade naturligtvis om smålommen låg kvar på boet. Det gjorde den. 

Alternativt kan man närma sig den här tjärnen genom skogen från ett annat håll, men gör man det 
blir lommen ganska stirrig och kan ses glida av boet väldigt diskret. Återigen, människor och 
fordon på vändplanen är för just det här smålomsparet en helt normal företeelse, även om det 
kan bli högljudda aktiviteter ibland, men om en person försiktigt närmar sig från annat håll blir 
lommen väldigt vaksam. 

Men att enstaka lompar accepterar störningar och ganska bullrande aktiviteter betyder inte 
att ett annat gör det, och det får inte blir ett argument för att man generellt kan bortse från att 
lommarna kan vara störningskänsliga. Snarare bör man räkna med att ett storlomspar i en 
sjö som nästan ingen människa besöker under arbetsveckorna, men som invaderas av 
badande och båtfolk första vackra helgen med sommarvärme i maj, kan regera negativt. 
Vad gäller smålommen kan det också finnas anledning att uppmärksamma hur lommarna på 
Knutshöjdsmossen, som är ett välbesökt naturreservat i Hällefors kommun i Västmanland, 
tycks reagera. Det finns en spångad vandringsled på cirka 2 km i mossens södra del, och 
nästan varje år kan någon eller några ruvande smålommar spanas in från spången. Det 
fungerar bra, så länge som alla besökande håller till den spångade leden, men det räcker 
med att någon enda person går några meter utanför, till exempel för att få en bättre 
fotovinkel, för att en ruvande lom ska gå av boet, för att inte tala om ifall fotografen lägger sig 
ner på backen. Under en följd av år har man tyvärr kunnat notera att de smålomspar som 
häckar inom synhåll från den spångade leden ofta misslyckas med häckningarna. 
Vid frågor och kontakter framförs ofta önskemål om att Projekt Lom ska agera för inrättande 
av t.ex. ett fågelskyddsområde med restriktioner i tillträdet kring en häckningsö och 
vattenområdet omkring. Men generellt för storlommens del gäller att ansträngningar att hålla 
en konstant vattennivå under ruvningsperioden är den enskilt viktigaste åtgärden om man vill 
förbättra förutsättningarna för lyckade häckningar. Inrättande av fågelskyddsområden i 
storlommens häckningssjöar kan vara en välgenomtänkt kompletterande åtgärd för sjöar 
med ett omfattande friluftsliv och om man bedömer att vattennivån under ruvningsperioden 
kan hållas på en någorlunda konstant nivå. Men det måste också finnas en lokal acceptans 
och förståelse bland kringboende, i kombination med en fungerande tillsyn, om efterlevnaden 
ska fungera och för att restriktionerna ska få avsedd verkan. Att driva frågor kring att inrätta 
ett fågelskyddsområde är därför i första hand en fråga för föreningar med regional eller lokal 
förankring. Från Projekt Loms sida kan vi ge tips om hur det kan gå till.  
Frågan om störningar är alltså främst en fråga om information och gott omdöme, och hur vi 
själva uppträder vid storlomssjöar och smålomstjärnar. Med tanke på att lommarnas 
reaktioner på händelser i sin omgivning är individuella är det svårt att ge några enkla tips, 
men här är några aspekter att tänka på: 
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• Man ska ha i åtanke att både storlommen och smålommen kan reagera negativt vid nya 
företeelser och aktiviteter, även om de kan synas vara harmlösa i ett mänskligt 
perspektiv, och anpassa sitt uppträdande kring lommarnas häckningsplatser därefter. 

• Var alltid vaksam på lommarnas uppträdande, särskilt vid aktiviteter som avviker från de 
normala vid sjön, eller när man vistas på platser på och kring sjön eller tjärnen där 
människor sällan uppehåller sig. ”Tama” eller till synes orädda lommar kring en ö eller 
holme där man rastar eller badar kan vara en indikation på att den har blivit avskrämd 
från boet och inget hellre vill än att man ger sig därifrån med det snaraste. Visserligen 
kan lomäggen vara ganska tåliga, men risken är påtaglig att boet under tiden rövas av 
t.ex. kråk- eller måsfåglar, eller en mink. Och vid upprepade störningar finns risk för att 
lommen avbryter häckningen.  

• När vi besöker häckningstjärnar för smålom – försök alltid närma dig tjärnen från samma 
håll. Smålommar kan ”lära sig” att en person som kommer från just det hållet kanske inte 
utgör någon fara. Stanna aldrig onödigt länge vid tjärnen - ser du ingen lom, kan den ha 
sett dig och diskret lämnat boet. 

Ett sätt att informera om häckande lommar och uppmana till försiktighet är att sätta upp en 
informationsskylt. Projekt Lom har tagit fram skyltar för båda lomarterna och en pdf-fil att 
lada ner för att trycka upp dem finns på vår hemsida, http://projektlom.birdlife.se/om-projekt-
lom/informationsskyltar/. Vi har inte gjort någon mer formell utvärdering om det fungerar, 
men personer som har satt upp skyltar har berättat om positiv respons.  
Mats Eriksson 

 

    
Informationsskyltarna kan hämtas hem från http://projektlom.birdlife.se/om-projekt-

lom/informationsskyltar/. 
 

http://projektlom.birdlife.se/om-projekt-lom/informationsskyltar/
http://projektlom.birdlife.se/om-projekt-lom/informationsskyltar/
http://projektlom.birdlife.se/om-projekt-lom/informationsskyltar/
http://projektlom.birdlife.se/om-projekt-lom/informationsskyltar/
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Projekt LOM:s ledningsgrupp 
 
• Sammankallande och kontaktperson: Mats Eriksson, Tommeredsvägen 23,  

437 92 Lindome; tel. 031-94 87 91, 070-609 94 33, eriksson.tommered@telia.com  
• Kontaktperson för BirdLife Sverige: Lotta Berg, tel. 0708-81 28 14, 

lottacberg@yahoo.com 
• Henrick Blank, tel. 070-304 10 11, henrick.blank@yahoo.se  
• Leif Carlsson, tel. 016-51 41 81, 070-241 29 32, mihack11@gmail.com 
• Börje Dahlén, tel. 070-22 66 331, borje.dahlen@tela.com 
• Peter Lindberg, tel. 031-773 36 42, 070-209 23 15, peter.lindberg@bioenv.gu.se 
• Uno Skog, tel. 023-100 48, uno.skog@gmail.com 
 
 
 
 

LOM-hört med e-post 
 
Vårt nyhetsbrev LOM-Hört skickas numera enbart som en pdf-fil med e-post till de som har 
uppgett en e-postadress, och som inte har uppgett något annat önskemål. Bakgrunden är 
både ekonomisk och tidsmässig. Kostnader för tryckning och utskick ökar i en takt som vi 
inte kan följa, om vi inte ska tvingas höja årsavgiften.  
 Om du ändå föredrar att få Lom-Hört i pappersformat i fortsättningen, kontakta Mats 

Eriksson, Tommeredsvägen 23, 437 92 Lindome, tel. 031-94 87 91, mobil 070-
609 94 33, e-post eriksson.tommered@telia.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 texter 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, 
eller till Kristina Eriksson, Tommeredsvägen 23, 437 92 Lindome 
 
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 2019 
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