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Ordföranden har ordet

Med det 40:e numret av LOM-Hört hälsar jag er alla VÄLKOMNA till 2014 års LOM-säsong, den 21:a 
sedan starten 1994. Efter att ha varit engagerad i arbetet med lommarna under många år kan man kan-
ske fråga sig om det är meningsfullt att fortsätta bevakningen av häckningsutfallet? Svaret på frågan blir 
ja, åtminstone för min del. Lommarna är långlivade arter, de börjar häcka först vid några års ålder, antalet 
ungar per år är lågt, normalt 1 eller 2 eller ytterst sällan 3, och det är mer regel än undantag att ett par 
vistas i häckningsområdet men avstår från att häcka enstaka år. Det kan därför dröja några år från det att 
en förändring i häckningsutfallet kan registreras i antalet par. Inventeringarna inom Projekt LOM och den 
övervakning av fågelfaunan, inklusive smålommen och storlommen, som sker genom Svensk 
Fågeltaxering kompletterar varandra - båda behövs för att få en bra bild av hur det går för de två 
lomarterna. 

Även om vi idag gör en mer optimistisk bedömning av i varje fall storlommens situation och framtid än 
vid mitten av 1990-talet kvarstår vårt internationella ansvar för de två lomarterna. Och det finns ett antal 
utmaningar också för de kommande åren, t.ex.:

• Varför är smålommens ungproduktion i landets södra och mellersta delar, inklusive kärnområdet i   
västra Svealand, antagligen för låg för att kompensera för den årliga dödligheten? Vilka konkreta   
åtgärder måste till för att vända trenden? 

• Varför försämras ungöverlevnaden hos storlommen - en fråga inte bara för det framtida   
fågelskyddsarbetet utan i lika hög grad för att den negativa utvecklingen kanske antyder en mer  
omfattande miljöstörning i sjöarna. 

• Vindkraftens utbyggnad var en problematik som inte fanns med i bilden för 20 år sedan. Men vi   
har en högst fragmentarisk kunskap om hur smålommar och storlommar häckande i närområdet   
kring vindkraftverk påverkas. Det är bara genom uppföljningar av lomhäckningar i närområdet   
kring vindkraftverk som vi på sikt kan få en bättre förståelse.

Med åren har det också vuxit fram en insikt om att fågelskyddsarbetet både för smålommen och 
storlommen måste ske i ett landskapsperspektiv. För smålommen har vi sedan flera år arbetat utifrån att 
man måste beakta både häckningsplatser och fiskevatten. För storlommen börjar vi inse att det utöver bra 
häckningssjöar behövs mötesplatser där lommarna kan samlas. Har man varit i ”närkontakt” med 
lommarna i fält förstår man att paren i olika sjöar har kontakter och ”koll” på varandra, och att de 
grupperingar man ser under framför allt hög- och eftersommaren spelar en viktig roll i det sammanhanget. 
Men vi har en bristande förståelse av varför? - ännu en utmaning att greppa tag i.

Så det finns flera olösta frågor där resultat från ett fortsatt inventeringsarbete kan bli ett viktigt bidrag, och 
där vi alla kan medverka med vår pusselbit. Men många av oss som förväntas ta fram pusselbitarna tillhör 
en krympande och åldrande skara som varit med i stort sett varje år sedan starten - nyrekryteringen av 
rapportörer, generellt men framför allt vad gäller Norrland - är kanske den ultimata utmaningen.

Med detta hälsar jag dig VÄLKOMMEN till årets häckningssäsong - med en förhoppning om fina 
upplevelser vid storlomssjön eller smålomstjärnen. Och glöm inte fikat!

Henrick Blank
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VÄLKOMMEN till årets LOM-inventeringar ! 
Några påminnelser om inventeringsmetod 

och andra praktikaliteter
Nu är det dags för den 21:a säsongen inom Projekt 
LOM. Det kanske upplevs som en aning tjatigt men 
om vi även framöver ska kunna redovisa trovärdiga 
uppgifter om lommarnas häckningsutfall är det 
viktigt att både fältarbetet och rapporteringen av 
dina observationer sker med en konsekvent 
metodik, som förhoppningsvis inte är allt för 
komplicerad. Med tanke på nytillkomna rapportörer 
under de senaste åren kan det finnas anledning till 
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 kunna 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. Vad gäller   
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).

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. 
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            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).

Häckningsutfallet beräknas som antalet stora 
ungar per stationärt eller revirhållande par för 
storlommen och par med fastställd häckning för 
smålom, och med stora ungar menas att de ska 
ha nått storleksklass III eller IV. Det finns ingen 
djupare anledning till distinktionen, annat än att 
det för storlommen ofta är både svårare och mer 
tidsödande och kunna fastställa en häckning 
genom observation av ruvande fågel eller ägg 
under våren eller försommaren.

Handledning och blanketter för fältarbetet finns 
att hämta hem 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. Och 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 hem 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, Tom-
meredsvägen 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:

Till sist, har 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, och även om man inte har 
”koll” på hela sjön.

VÄLKOMMEN TILL LOMSJÖARNA 
OCH 

ÅRETS INVENTERINGAR!

Årsavgiften för 2014
Årsavgiften för 2014 är oförändrat 120 kr, men liksom tidigare är det frivilligt att betala för den som har 
rapporterat om lommar året innan, dvs. 2013. Som kriterium för medlemskap gäller alltså betald 
årsavgift eller att man rapporterat under närmast föregående år - men det är 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.
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Storlomsförälder med en nykläckt unge. Hur kommer det att gå för storlommen under kommande år, efter att 2013 
blev ett av de bättre åren sedan Projekt LOM startade 1994?  Foto: Pekka Lehtonen.

Inventeringsresultatet 2013 och en överblick av 20 års med 
Projekt LOM

Efter 20 inventeringssäsonger inom Projekt LOM 
kan det vara läge för en överblick och samlad 
bedömning. Här får du en kort sammanfattning: 
Mera utförlig information, med diagram och 
tabeller, finns i inventeringsrapporten för 2013. 
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).

Smålommen:

Resultaten av arbetet inom Projekt LOM visar på 
en inte helt entydig och bitvis bekymmersam bild av 
häckningsutfallet för smålommen. 

Ungproduktionen 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 delar. 
Speciellt oroande är den låga ungproduktionen 
i det svenska smålomsbeståndets kärnområde i 
västra Svealand och Dalsland. Ser man till hela 
20-årsperioden 1994-2013 föreligger det en negativ 
trend på Sydsvenska höglandet, och för de senaste 
tio åren kan man inte heller utesluta ett försämrat 
häckningsutfall för Svealand/Dalsland och för 
kusthäckande smålommar i Norrland.

2013 blev ännu ett förlorat smålomsår, sämre 
än 2012 som i sin tur var sämre än 2011. För 
Svealand/Dalsland och de kusthäckande 
smålommarna i Norrland noterades det 



6

sämsta resultatet sedan Projekt LOM startades 
upp 1994, även om man måste reservera sig för att 
bedömningen för Norrland bygger på ett litet antal 
par. För smålommarna på Sydsvenska höglandet 
och de insjöfiskande smålommarna i Norrland 
noterades det tredje sämsta häckningsutfallet 
sedan startåret.

Så även om resultaten från Svensk Fågeltaxering 
antyder en ökning under de senaste årtiondena, 
sett till landet i sin helhet, finns det alltså fort-
farande anledning till oro för den framtida 
utvecklingen. Det är en allmänt spridd uppfattning 
att smålommen varit på tillbakagång under 
mycket lång tid, även om trenderna under de 
senaste årtiondena är motsägelsefulla och 
svårtydda. Tyvärr ger resultaten av 20 års 
arbete inom Projekt LOM knappast anledning till 
någon mer optimistisk bedömning av det svenska 
smålomsbeståndets framtidsutsikter än tidigare.

Storlommen

Sett över perioden 1994-2013 i sin helhet bedöms 
häckningsutfallet ha varit tillräckligt för att 
kompensera för den årliga dödligheten. För hela 

landet noterades en vikande trend i 
ungproduktionen under perioden 1994-2003, men 
den har därefter planat ut och för hela 
20-årsperioden finns ingen tidstrend. Däremot är 
det oroande att procentandelen ungkullar med 2-3 
stora ungar har minskat i hela landet. Rimligtvis 
är försämringen kopplad till förutsättningarna för 
föräldrarnas födokök och att finna bytesfisk till 
ungarna, eller kanske till födans kvalitet (t.ex. kvick-
silverinnehåll). Det är en kommande utmaning att 
förstå orsakerna till den försämrade 
ungöverlevnaden.

2013 blev ett bra storlomsår. Både i Götaland och 
i Norrland blev 2013 det tredje bästa året sedan 
starten 1994, och i Svealand blev det ett 
”medelbra” år. Häckningsutfallet kan helt och hållet 
förklaras genom att procentandelen lyckades 
häckningar låg över den genomsnittliga nivån både 
i Götaland och i Norrland, vilket tyder på att antalet 
övergivna häckningar, t.ex. på grund av stigande 
vattenstånd, varit förhållandevis lågt. Däremot låg 
procentandelen ungkullar med två ungar under 
genomsnittet för perioden 1994-2013 i hela landet.

Mats Eriksson
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• Att undvika att vindkraftverk placeras i  
flygstråken mellan smålommens  
häckningsplatser och fiskevattnen. 

• Om beslutande myndighet ändå ger tillstånd  
till vindkraftverk inom 1km-zonen kring   
häckningsplatserna eller i smålommens   
flygstråk, bör man följa upp lommarnas   
häckningsresultat med den metod som   
generellt används inom Projekt LOM under  
en period på minst 5-10 år. På detta sätt,  
och under förutsättning att resultaten av   
uppföljningarna ges offentlighet, kan vi på  
sikt få en bättre kunskap om har lommarna  
påverkas.

Men vi kan också själva dra ett strå till stacken 
för att förbättra kunskapen. Så från och med i år 
och framåt är det värdefullt om du i din rap-
portering noterar om det finns minst ett vind-
kraftverk inom synhåll från de sjöar eller tjärnar 
du besöker. Den information som behövs är i 
sådana lägen är 
följande:

• Hur många vindkraftverk finns inom  
synhåll? 

• Vad är avståndet till det närmast  
belägna vindkraftverket? För storlomssjöar  
är det värdefullt med två avståndsuppgifter,  
kortaste avståndet från vindkraftverket till  
stranden och till sjöns centrala del. 

• Vilket år togs det första vindkraftverket inom  
synhåll i drift? Viktig information för att  
kunna göra jämförelser av häckningsutfallet  
åren före och efter.

Viktigt också att du lämnar information, även om du 
inte sett några lommar i den aktuella sjön efter att 
vindkraftverken kom på plats, speciellt om du vet 
att lommar häckat på platsen tidigare.

Rapporterar du på pappersblankett skriver du in 
den här informationen i ”övrigt”-kolumnen - 
rapporterar du via SVALAN kan du skriva in den 
i ”kommentar”-kolumnen eller skicka ett separat 
e-portmeddelande till 
eriksson.tommered@telia.com.

Mats Eriksson

vindkraftverk innebär en störning, men att det 
kanske inte blir någon återetablering när de gamla 
fåglarna dött. Vi behöver helt enkelt information 
från fler häckningsplatser och under en längre tid. 
Därför är det viktigt att de inventeringar som utförs 
innan en vindpark byggs kompletteras med fleråri-
ga kontrollprogram, som utförs med standardiserad 
metod och där resultaten hålls tillgängliga för alla 
intresserade. Kanske kan en sökbar databas bli 
ett gemensamt projekt för fågelskyddsintressena 
och vindkraftsbranschen? Här finns en intressant 
potential till en ”win-win”-situation.

Till dess vi vet mer om hur lommarna påverkas 
förblir rekommendationerna när man ska 
bedöma lämpligheten av vindkraftverk i närheten 
av häckningsplatser för smålom eller storlom 
desamma som tidigare:

• Att undvika vindkraftverk inom ett område  
på 1 km kring häckningsplatserna, i linje  
med rekommendationer i bland annat   
SOF:s vindkraftspolicy,  
 
 http://www.sofnet.org/sof/nyheter/2013/ 
 sof-presenterar-ny-vindkraftspolicy/

En problemtik som inte fanns med i bilden när 
Projekt LOM startades upp i mitten av 1990-talet 
är den omfattande utbyggnaden av vindkraften. 
Hittills har vi bara en fragmentarisk kunskap om hur 
de två lomarterna kan påverkas. En gissning är att 
kollisionsriskerna kanske är försumbara, medan 
frågan om störningar av vindkraftverk i närområdet 
kring häckningsplatsen är mer svårhanterbar. Det 
är alldeles för tidigt att ta enstaka (om än korrekta) 
uppgifter om att både storlom och smålom kan 
lyckas med sin häckning, även med ett 
vindkraftverk på bara några hundra meters 
avstånd, som intäkt för att det inte finns en 
problematik. Det finns också exempel på att 
lommarna kanske undviker eller lämnar sådana 
häckningsplatser. 

Vi måste komma ihåg att lommarna är långlivade 
arter, och det är därför alldeles för tidigt att dra 
några slutsatser från uppföljningar under bara ett 
eller några få år efter att en vindkraftsanläggning 
tagits i drift och på basis av information från bara 
ett fåtal par. Vi vet ännu inget om eventuell 
tillvänjning, eller motsatsen, att redan etablerade 
par kan vara obenägna att överge en 
häckningsplats även om ett nyanlagt 

VIKTIGT - Rapportera även vindkraftverken!
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Minskar smålommen – 
eller flyttar den till andra häckningsplatser?

Den här frågan har varit uppe i tidigare nummer av 
LOM-Hört, senast vårnumret 2011 (nr 34), och den 
väcktes efter att några rapportörer hade uppmärk-
sammat att flera smålomstjärnar som regelbundet 
användes av häckande smålommar i mitten och 
slutet av 1990-talet numera står tomma. För att 
nysta mera i den här problematiken fick Projekt 
LOM 2009 ett bidrag på ungefär 22 000 kr från 
Alvins Fond för att kompletterande inventeringar.

Under åren 2009-2012 har vi kunnat genomföra ett 
kompletterande arbete med besök, dels till 
småsjöar och -tjärnar med gamla uppgifter om 
smålomshäckningar, dels till ett urval av tjärnar 
utan tidigare uppgifter om häckande smålommar. 
Arbetet har utförts i tre områden i södra och 
mellersta Sverige, där vi har haft tillgång till 
uppgifter av äldre datum:

• Ett område i sydvästra Sverige och  
angränsande delar av Halland och   
Småland, där dagens förekomst av smålom  
kunnat jämföras med uppgifter från  
1940-talet till omkring 1980. 

• En jämförelse av inventeringar av bland   
annat fåglar och däggdjur som  
Nils-Gerhard Karvik genomförde i Dalsland  
1944-1962 med information från arbetet   
inom Projekt LOM under åren 1994-2012,  
alltså ett halvsekel senare. 

• En återupprepning av Erik Borgströms  
inventering av smålom i Hagfors kommun  
1995, för att jämföra med situationen 2010,  
på initiativ av Wermlands Ornitologiska   
Förening.

Resultaten finns nu sammanställda och analyse-
rade i en rapport i tidsskriften Ornis Svecica, och 
du kan hämta hem en pdf-fil via 

http://www.projekt-lom.com/Ornis%20Svecica%20
23%20130-142.pdf.
 
Och för att göra en lång historia kort, svaret på 
frågan i rubriken är kanske ”både och”. Vi vet nu att 
smålommarna flyttar mellan olika häckningstjärnar 
i betydligt större omfattning än vad vi tidigare har 
förstått, och att den förmodade tillbakagången till 
viss del kan förklaras av att smålommarna har bytt 
till andra tjärnar som man inte har besökt under 

fältarbetet. Men man kan inte heller utesluta en 
generell tillbakagång. Helt klart gäller detta för 
Hagfors kommun. För sydvästra Sverige och i 
Dalsland är antalet bebodda smålomlokaler som 
vi känt till ungefär detsamma som för några år-
tionden sedan. Men samtidigt har ju den 
ornitologiska aktiviteten ökat och chansen att 
upptäcka en häckningslokal är större idag. Alltså 
kan man inte utesluta en tillbakagång.

Men det tycks också finnas ett antal tjärnar där 
smålommen stadigt har häckat i stort sett varje år 
under flera årtionden, kanske ungefär en 
fjärdedel av häckningsplatserna. Det 
genomsnittliga häckningsutfallet per år 
särskiljer sig inte för dessa tjärnar men tjärnarna 
med en lång häckningstradition nyttjas också mera 
regelbundet än de övriga. Därför kommer de över 
att antal år att bidra till en större andel av den totala 
ungproduktionen.

Undersökningen bekräftade också det vi kanske 
redan visste, dvs. att smålomsparen regelmässigt 
avstår från att häcka enstaka år.

Resultaten har en del praktiska konsekvenser för 
fågelskyddsarbetet:

• Tjärnar med en lång häckningstradition   
måste lokaliseras och skyddet av dem ska  
prioriteras. Det kan t.ex. gälla  
framdragningen av nya skogsbilvägar,   
skyddszoner kring vindkraftverk (som bör  
vara minst 1 km) eller risk för påverkan vid  
dikningar i omgivande våtmarker. Man  
bör också undvika att lägga vandringsleder  
och rastplatser för friliftlivet, eller att sätta ut  
fisk i dessa tjärnar. 

• Inventeringar inför olika slag av  
exploatering, t.ex. för vindkraftverk,  
omfattar ofta bara en enda    
häckningssäsong. Men eftersom  
lommarna regelmässigt avstår från att  
häcka enstaka år måste alltså  
inventeringsresultaten kompletteras med  
information från tidigare år.

•  
Vårt arbete inom Projekt LOM bör helst   
kompletteras med att man tar sig tid att   
varje säsong besöka åtminstone någon  
eller några småsjöar och tjärnar som kan  

Forts nästa sida
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se intressanta ut för smålommar, t.ex.  
att det av kartbilden eller flygfoton framgår  
att de omges av våtmarker och gyngfly  
stränder. En annan eller kompletterande  
metod är att man håller utkik över en  
fiskesjö och noterar flygriktningen för   
smålommar som lämnar sjön med en fisk  
i näbben, och sedan följer upp med att   
besöka tänkbara småsjöar i den aktuella  
flygriktningen. När smålommarna lyfter från  
sjön cirklar de antal varv innan de mer eller 
mindre spikrakt beger sig mot  
häckningstjärnen - det kan ta några 
minuter och bland kan det vara en aning  
lurigt att följa fågeln.  
 

Jag har själv  
lyckats hitta åtminstone en tidigare okänd  
häckningstjärn på det här sättet.

• 
Till sist - STORT TACK till er alla som hjälpt till med 
fältarbetet. Utan att lista namn, totalt 20 
personer inom Projekt LOM. Utan er hjälp hade vi 
inte kunnat ta fram den här nya kunskapen. Och 
TACK också till Wermlands Ornitologiska Förening 
och Länsstyrelsen i Värmlands län för bidrag, både 
med personer som arbetat i fält och ekonomiskt. 
Och som sagt, huvuddelen av finansieringen av 
bilkörningar i samband med fältarbetet kommer 
från Alvins Fond.

Mats Eriksson

Männen bakom den vitnäbbade

Bilden är hämtad från http://en.wikipedia.org/wiki/File:ColymbusAdamsiKeulemans.jpg och den publicerades första gången i 
IBIS 1894

Vitnäbbade islommen är kanske den mest karismatiska av de fem lomarterna, men vilka är namnen 
bakom det latinska namnet, Gavia adamsii (G.R. Gray 1859)? Det är två färgstarka personer i den 
engelska zoologihistorien.

Vitnäbbade islommen beskrevs först 1859, av den engelske naturvetaren och museimannen George 
Robert Gray (1808-1872). Han var under hela 41 år föreståndare för den ornitologiska sektionen vid 
British Museum, och utöver fåglar var en han även en framstående insektsforskare. 

Han beskrev en rad fågel- och fjärilsarter. Typexemplaret för den vitnäbbade islommen var en fågel 
som kirurgen och militärläkaren Edward Adams (1824-1856) samlade in under en expedition till Berings 
Sund, därav artnamnet ”adamsii”. Edward Adams deltog under sin korta levnad i expeditioner både till 
arktiska och tropiska områden, och han dog under en resa till Västafrika.



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, 
            070-522 62 95, mihack@comhem.se
• 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@boras.se   

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 2014

Kallelse till årsmöte
Årsmöte med stadgeenliga förhandlingar hålls söndagen den 6 april kl. 10.00.

Plats: Pensionat Tiveden, Häggeboda
Vägbeskrivning:
Om du kommer från E20 norrifrån: Ta av i Laxå mot Askersund. Efter ca 5 km svänger du höger mot 
Tived, sedan efter ytterligare 10 km tar du av vänster mot Tived, i en T-korsning. Därifrån är det ca 5 
km till Häggeboda. Sväng inte av utan fortsätt till parkeringen med infart från “stora” vägen.

Om du kommer från E20, söderifrån: Sväng av mot Tived i Finnerödja. Följ vägen ca 16 km och 
passera skylt “Häggeboda”. Då ser du anläggningen från vägen på vänster sida. Infarten är från 
landsvägen.
Från väg 50 i Askersund Ta av mot Laxå. Efter ca 5 km svänger du vänster mot Tived. Efter ca 18 km 
kommer du till ett T-kors, där tar du höger. Efter ca 3 km kommer du till skylt “Häggeboda”, passera 
den med ca 150 m och sväng in på parkeringen vid anslagstavlan.

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 Henrick Blank eller Mats Eriksson. 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!


