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Verksamhetsriktlinjer 2021

Verksamhetsriktlinjer för Västmanlands Ornitologiska Förening 2021
Styrelsen för VOF föreslår följande verksamhetsriktlinjer för 2021
Våra verksamhetsriktlinjer för 2021 tar avstamp i den organisationsplan som styrelsen arbetade
fram under 2018-2019 och som presenterades under höstmötet 2018 samt årsmötet 2019.
Den delar upp vår verksamhet i tre verksamhetsben som vi har gemensamt med vår
moderförening BirdLife Sverige. Fågelskydd, Fågelforskning och Fågelintresse.

Fågelskydd
Handlar mest om samråd med olika instanser som myndigheter och kommuner.

Fågelforskning
Inventeringar, ringmärkning och olika projekt. Här är vår regionala rapportkommité ett nav som
ansvarar för vår årliga fågelrapport.

Fågelintresse
Här ligger fokus på att bredda och tillgängliggöra fågelintresset i Västmanland.
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Slagårda

Fågelskydd
En stor del av vårt fågelskyddsarbete
handlar om att delta i samråd och svara på
remisser från kommuner och myndigheter.
Något eget fågelskyddsprojekt bedrivs inte
inom föreningen och det finns inga
konkreta planer på att starta upp något
sådant under 2021.
Vi måste dock alltid vara öppna och
beredda på att starta ett arbete utifall
förutsättningar ändras och om medlemmar
eller lokalklubbar vill ha vår hjälp.

Foto: Jörgen Lindberg

I samarbetet mellan Sveaskog, WWF och
VOF finns en överenskommelse om att
skydda ett område som identifierats som
kärnområde för lappugglor.

Asköviken
VOF har en representant i Skötselrådet
som ger råd till länsstyrelsen i frågor som
rör förvaltning och fågelskydd i Asköviken
Rådet träffas två gånger per år och består
av representanter från Länstyrelsen,
WWF, Västerås stad, Naturskolan och
VOF.

Detta är inte något formellt skydd som ett
naturreservat utan i praktiken betyder det
att Sveaskog lovat oss att inte hugga ner
skogen i kärnområdet och föra dialog med
oss om ingrepp de måste göra runt
området.
Vår kontakt i Slagårda är Lennart Waara

Årlig kontakt med Länsstyrelsen
Vi har årligen ett möte med Länsstyrelsen
som formellt handlar om den fågelrapport
vi levererar åt dem som vi får betalt för.
Under det mötet lyfter vi dock alla typer av
frågor.
Under detta möte representeras vi av vår
ordförande Johan Karlsson samt andra
berörda styrelsemedlemmar.

Foto: Niclas Lignell

Niclas Lignell kommer att representera
VOF.
Med vår höga närvaro av skådare i
Asköviken är VOF:s roll i rådet viktig då vi
redan tidigt kan upptäcka när skötsel
behövs. Både när det gäller att berika
fågellivet och för att öka tillgängligheten för
besökare.

Fågelforskning

Att kommunicera ut detta till våra
medlemmar är en viktig del av detta
arbete.

Vår forskningsksverksamhet är s.k
medborgarforskning där vi genom projekt
och datainsamling bistår forskningen med
data. Detta sker genom rapportering på
artportalen och även genom
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inventeringsprojekt där vi själva
sammanställer de data vi samlar in.

Slutrapporterna ger förhoppningsvis en
bra indikation på vad som är särskilt
intressant att följa i framtiden.

Regionala rapportkommitén

Projektansvariga: Sören Larsson och
Gunnar Lignell

Rrk kommer att producera Fågelrapporten
för Västmanland 2020 som presenteras i
FiV nummer 2-3 2021. Fågelrapporten
baseras på de fåglar som rapporteras in
på Artportalen och kvalitetsgranskas där
av Rrk. Kommittén delar upp arbetet
mellan sig både artmässigt och
geografiskt.

Uggleveckan
Som vanligt kommer vi under Vecka 12 att
ha Ugglevecka. Då uppmanar vi
fågelintresserade att rapportera in alla
ugglor de hör och ser under veckan på
Artportalen.

Hälleskogsbrännan 2021

En sammanställning av uggleaktiviteterna
görs fortlöpande under veckan och en
ugglerapport sammanställs för publicering
i vår medlemstidning.

Den ursprungliga projekttiden på fem år
förlängdes med ytterligare ett år under
2020. Anledningarna var främst att
miljöförändringarna i området med bland
annat snabbt uppväxande lövsly kan
tänkas påverka fågelfaunan och att SLU
genomförde punktaxeringar i området för
sjätte året i rad. Om SLU har medel för att
fortsätta på samma sätt är inte helt
klarlagt. Det är värdefullt att kunna lägga
våra resultat till SLU:s vid en slutlig
avstämning.

I Västerås och Hallstahammar finns det ett
underprojekt med mer standardiserade
inventeringar dit intresserade kan anmäla
sig för att få en zon med punkter att lyssna
av.
Projektansvarig för Uggleveckan:
Sören Larsson
Projektansvarig för Ugglor i Västerås
och Hallstahammar: Johan Karlsson.

Hur vi sedan går vidare med studier i
området är i dagsläget inte helt klart. Här
behövs dels en diskussion inom styrelsen
som äger projektet, dels en diskussion
med SLU hur de ser på framtida
uppföljningar. Det är helt klart att
förändringarna är mycket intressanta att
följa, men hur det skall genomföras och
med vilken insats av inventerare och
inriktning behöver diskuteras.
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såsom sjöar, våtmarker och småvatten
kan ingå. Den enda typen av blöt miljö
som egentligen är exkluderad är myrmark.

Riksinventering Backsvala 2021
BirdLife Sverige genomför en
landsomfattande inventering av häckande
backsvalor under 2020 – 2021.
Backsvalans naturliga häckningsmiljöer i
exempelvis rasbranter eller brinkar vid
älvar och åar blev alltmer ovanliga under
1900-talet, i takt med att vi reglerade och
stabiliserade sådana vattendrag. En
överväldigande majoritet av
backsvalekolonier, särskilt i södra och
mellersta delarna av Sverige, är numera
belägna i sandtag med aktiv verksamhet.
För att öka förståelsen för backsvalan och
dess behov har en folder som riktar sig till
täktbolag tagits fram.

Metodiken är relativt enkel, vilket gör att
alla som har goda fågelkunskaper, men
kanske mindre erfarenhet av att inventera
kan delta. Ett område inventeras antingen
genom att man står vid en punkt och
räknar allt man ser vid ett tillfälle eller att
man räknar alla fåglar man ser när man
går längs en bestämd sträcka.

VOF har ingen aktiv del i detta projekt,
men om någon vill hjälpa till och bidra har
vi en kontaktperson.

Foto: Jörgen Lindberg

Kontaktperson: Johan Karlsson

Det regionala arbetet innebär bland annat
att se till att täckningen av inventerade
områden blir så stor som möjligt i
landskapet. Fortfarande är stora delar av
landskapet sparsamt inventerade och
framför allt i de västra delarna. Under
början av 2021 är planen att ta kontakt
med fler av landskapets lokala föreningar
för att på så viss få fler intresserade av att
inventera områden.

Sjöfågeltaxering 2021
Västmanlands Ornitologiska Förening
kommer fortsatt koordinera det regionala
arbetet med sjöfågelinventeringen, en
nationellt samordnad inventering av
sjöfåglar. Inventeringen är ett
samarbete mellan Birdlife Sverige,
samtliga regionalföreningar och Svensk
Fågeltaxering (Lunds universitet).

För mer information om hur inventeringen
genomförs och vilka områden som redan
idag inventeras besök VOF:s hemsida.

Syftet med inventeringen är huvudsakligen
att samla in data som kan användas för att
beräkna trender för våtmarksfåglar, d.v.s.
att följa populationsförändringar över tiden,
men även att öka intresset för att inventera
och arbeta med miljöövervakning på ideell
basis.

Vid frågor eller intresse av att inventera ett
område kontakta Jacob Rudhe.

Inventeringen genomförs vid ett tillfälle per
år under maj månad och alla typer av blöta
miljöer
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Ringmärkning 2021
2021 års verksamhet kommer att styras av
hur utvecklingen av pandemin kommer att
ske.

Under 2020 påbörjades ringmärkning i
föreningens regi i Västerås, där vi hade en
CES-märkning vid Önstensborg från maj
till augusti. Under hösten märkte vi
flyttfåglar vid Skopan.
Inför säsongen 2021 har vi nu en stabil
grupp med ringmärkare,
ringmärkarassistenter och volontärer som
är beredda att lägga ner tid på ytterligare
en säsong med CES och
flyttfågelmärkning.

Foto: Lennart Urby

Programgruppen kommer att följa
utvecklingen och diskutera när den sociala
kontakten kan komma tillbaka samt
planera för när och om inomhusmöten kan
ordnas.
Holkgruppen kommer att följa projekten
Göktyta och Tornseglare samt genomföra
vissa inventeringsarbeten och tillverka
holkar på det sätt som medges enligt
pandemirekommendationerna.

Foto: Johan Karlsson

Under säsongen har vi en ambition att
starta upp en assistentutbildning i
studiecirkelform där intresserade får lära
sig att hantera nät, fåglar och protokoll.

I samråd med Studiefrämjandet kan
holkgruppen dela upp verksamheten på
två snickerier och på olika tidpunkter för
att minimera antalet personer i
snickerierna.

Projektansvarig: Niclas Lignell och Erik
Berg

Fågelintresse

Rapphönan

Nätverk och grupper
Daglediga
Kontakten med medlemmarna kommer
ske via nätet så som det gjorts senare
delen av 2020.
Även den nystartade facebook gruppen
kommer att bidra till kontakten mellan
medlemmarna.
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Under 2021 kommer rapphönan att
fortsätta sin verksamhet med sina
månatliga träffar antingen digitalt eller
fysiskt beroende på pandemins utveckling.
under den ljusa delen av året kommer vi
att ha utflykter och utomhusaktiviteter.

Studiefrämjandet som tillhandahåller
lokaler och studiehandledning.
Studiecirkeln vänder sig till nybörjare och
kommer i år uteslutande att hållas
utomhus.
När vi håller denna studiecirkel beror på
hur läget med restriktioner är.

Unga fågelskådare.

Ledare: Marjatta Ericson och Nori Ahari.

Efter att ha blivit avbrutna i uppstarten
hoppas vi på att komma igång med bättre
verksamhet under 2021.

Ringmärkarassistenkurs
En löst planerad studiecirkel som vi har en
ambition att komma igång med under året.
Den kommer att delas upp på 3-4 träffar
där vi kommer att utbilda deltagare i
näthantering, protokollhantering och
fågelhantering.
Ledare: Johan Karlsson och Sara Wändell

Foto: Johan Karlsson

Aktiviteter

Någon form av digital mötesplatform där vi
kan träffas spontat och bjuda in nya
medlemmar har diskuterats.

Exkursioner
Inledningsvis räknar vi med att 2021
kommer att präglas av restriktioner och
pandemianpassningar.

Vi hoppas också att kunna få draghjälp av
ringmärkningen och sikta in oss på att
locka fler att vara med vid enskilda
evenemang som BIG-sit,
fågeltornskampen och örnräkningen.

Kurser och Studiecirklar
Börja Skåda fågel
Studiecirkeln Börja
skåda fågel är en
beprövad introduktion
till fågelskådning som
utgår från boken med
samma namn. Vår
samarbetspartner i
detta är

Foto: Johan Karlsson

Men vi hoppas och tror att vi ska kunna
genomföra exkursioner och utlykter under
begränsad form på samma sätt som vi
alltid gjort. Dock utan samåkning och
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utflyktsmålen kommer uteslutande att vara
platser med gott om utrymme och
möjlighet att sprida ut oss.

Vi brukar ha offentliga räkningar, men
avvaktar i år och hoppas återuppta detta
2022.

Exkursionsverksamheten i Västmanland
bedrivs mestadels av lokala fågelklubbar,
men eftersom Västerås saknar fågelklubb
har vi i VOF ett riktat program för
Västerås.

Fågelskådningens dag.

Vårt program publiceras i vår
medlemstidning och på vår hemsida och
marknadsförs via Sociala medier och i
samarbete med Studiefrämjandet.
Foto: Tina Nordberg

Vi har inget medlemskrav för att delta i
dessa aktiviteter utan ser det som ett sätt
att rekrytera fler medlemmar. Gillar man
det vi gör tror vi att man vill bli medlem hos
oss.

I början av maj har vi fågelskådningens
dag. Vi räknar dock med att årets upplaga
inte kommer att hållas på det sätt vi
brukar. Förra året hade BirdLife Sverige
ett alternativ kallat Vårfåglar inpå knuten
och givetvis är vi med på det om så blir
fallet.

Guidningar och evenemang
Utöver vår exkursionsverksamhet har vi
också en del årliga evenemang där vi
gärna visar upp vår verksamhet och guidar
allmänheten om fåglar och fågelintresse.

Kulturnatten i Västerås
Om det blir ett fysiskt evenemang i
september kommer vi att vara med
Studiefrämjandet och visa upp vår
verksamhet.

Vinterfåglar inpå knuten
I månadsskiftet januari-februari har
BirdLife Sverige detta årliga evenemang
där man uppmanar allmänheten att räkna
fåglar vid fågelborden.

Euro Birdwatch day
I oktober räknas det flyttfåglar runt om i
Europa. Precis som med allt annat i år så
måste vi avvakta hur detta blir, men
någonting kommer vi att göra i början av
oktober.

Höstmöte
Om utvecklingen vänder och samhället
öppnas upp mer så hoppas vi att kunna
genomföra ett höstmöte i november som

Foto: Johan Karlsson
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då också kommer att vara en nystart efter
pandemin.

Hemsida och Sociala medier

Media

Vår närvaro på internet kommer att
fortsätta som vanligt. På vår hemsida
kommer vi att publicera nyheter,
exkursionsrapporter och vårt program.

Medlemstidning

http://vof.birdlife.se
Facebook kommer att användas som
plattform för att nå ut med det vi publicerar
på vår hemsida och som en mötesplats för
fågelintresserade.
Grupp:
https://www.facebook.com/groups/faglariv
astmanland/
Sida:
https://www.facebook.com/vastmanlandso
rnitologiska/

Vi kommer att fortsätta att ge ut vår
medlemstidning Fåglar i Västmanland med
4 nummer per år varav nummer 2-3
kommer att vara ett dubbelnummer med
den årliga fågelrapporten.
Redaktör: Christina Bredin

Västerås 2021-02-01

Johan Karlsson

Christina Bredin

Marjatta Ericson

Per Hagström

Kalle Källebrink

Seppo Leppälampi

Niclas Lignell

Jacob Rudhe

Andreas Porswald

Leena Zander

8

