
Fågelpolicy - Göteborgs Klätterklubb

1. När vi vet om eller får rapporter om boplats för icke-störningskänsliga fåglar från
klättrare eller ornitologer rapporterar vi om det på vår hemsida och i sociala medier
och avråder från klättring på den leden.

2. När vi vet om eller får rapporter om boplats för störningskänsliga fåglar gör vi en
avvägning i samråd med Göteborgs Ornitologiska Förening om hur stor sektion av
klippan som bör omfattas av vår avrådan från klättring (i.e. frivilligt klätterstopp) och
rapporterar sedan om det på hemsidan, i sociala medier och med skylt på plats.

3. När vi vet om eller får rapporter om att ett par av en störningskänslig fågel i början av
häckningssäsongen letar boplats vid en klätterklippa gör vi en avvägning i samråd
med Göteborgs Ornitologiska Förening om hur stor sektion av klippan som bör
omfattas av vår avrådan från klättring (i.e. frivilligt klätterstopp) och rapporterar
sedan om det på hemsidan och i sociala medier. Denna avrådan upphäver vi om det
inte blir en lyckad häckning.

Vi anger alltid perioden 1:a februari till 15:e juli. Detta för att fåglarna är störningskänsliga
även när de letar boplats inför häckningen, för att de ibland får mer än en kull och för att det
inte ska var lika lätt att direkt se vilken fågelart det är. I vissa fall när det redan är allmänt
känt vilken art det handlar om kan vi upphäva avrådan tidigare när vi fått rapporter om att
häckningen är avslutad. Ett sådant fall är Slowfox där kan perioden vara 1:a februari till 15:e
juni.

Det är olagligt att störa fåglar under deras häckning, oavsett om fågelarten är rödlistad eller
inte. Därmed gör accesskommittén inte någon skillnad på om en störningskänslig fågel är
rödlistad eller inte. Accesskommittén ska inte publicera art eller bild på fågel, det för att
skydda dom.


