VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR
ÖSTERGÖTLANDS ORNITOLOGISKA FÖRENING 2013

Medlemmar
2013 hade ÖgOF 437 medlemmar, varav 371 huvudmedlemmar och 66 familjemedlemmar,
vilket är en ökning med 16 personer jämfört med året före.

Sammanträden
Årsmötet hölls tillsammans med Fågelföreningen i Norrköping på Hemgården i Norrköping
10 mars. Efter de ordinarie förhandlingarna berättade Anders Wirdheim om hotade fågelarter i
Sverige.
Styrelsen hade nio ordinarie möten under året.

Inventeringar
ÖgOF samordnade riksinventeringen av fiskgjuse. Resultatet presenterades i Vingspegeln
4/13. Ett visst samarbete mellan ÖgOF och Länsstyrelsen skedde angående
kungsörnsinventering. Som en del av svensk häckfågeltaxering har ÖgOF (på uppdrag av
länsstyrelsen) deltagit i arbetet med fasta standardrutter i landskapet.

Vingspegeln
Vingspegeln kom under året ut med fyra nummer på sammanlagt 150 sidor. Arbetet med
tidningen löpte utan större problem, och det var ingen brist på material. Leif Jern var ansvarig
utgivare och direktlänk mellan styrelsen och redaktionen. Elke Myrhede fungerade som
manusmottagare, Magnus Bergvall var bildansvarig medan Adam Bergner, Lars Gezelius och
Marcus Nygårds stod för själva tidningsskapandet.

Övriga händelser & aktiviteter
Det miljömärkta artrally (KRAV-rallyt) som ÖgOF finansierar gick av stapeln i januari.
Ordföranden deltog under mars som representant för den ideella naturvården i ett seminarium
om hur miljömålet Levande skogar bättre ska kunna uppfyllas, anordnat av Länsstyrelsen
och Skogsstyrelsen.
Kjell Carlsson, Marcus Nygårds (styrelserepresentanter) och Jan Wester deltog i årsmöte för
BirdLife Sverige (SOF) i Närke i april.

ÖgOF:s ringmärknings- och sträckräkningsverksamhet på Häradsskär pågick under
september och oktober, med ekonomiskt stöd från regionförbundet Östsam.
Häradsskärskommittén, som organiserar projektet, bestod av Claes Svedlindh, Claes
Lundkvist, Adam Bergner och Kjell Carlsson. 24 personer deltog i den månadslånga
verksamheten. Höstens resultat presenteras i Vingspegeln 1/14. 2013 var det sista året i denna
verksamhetsperiod.
Årets regionmöte med ÖgOF och landskapets lokalföreningar hölls på Naturcentrum i
Linköping 13 november.
Helgen 17-18/11 genomförde landskapets skådare ett kommunrally, som administrerades
genom föreningens hemsida. Hela 137 skådare från tio kommuner deltog i tävlingen.
Föreningen har deltagit i Länsstyrelsens samrådsgrupp för naturvård i Östergötland,
vilken haft två möten under året.
Pär Nilsson har som representant för ÖgOF utsetts till suppleant i landskapets nya
viltvårdsdelegation.
Aktiviteten på hemsidan (www.ogof.se) – med forum, fotogalleri, notiser, krysstävling med
mera – var fortsatt god under 2013. Som tidigare kunde man via hemsidan följa verksamheten
på Häradsskär genom länkning till dagboksblad på Svalan. Nicklas Strömberg arbetade med
förbättringar av hemsidans byggnad, medan Johan Jensen, Claes Nilsson och Lars Johansson
stod för löpande uppdateringar. Lars Johansson var styrelsens ansvarige för hemsidan.
Föreningen har svarat på remisser, t ex om byggnation av växthuset Plantagonen och
omkringliggande områden, samt i flera fall – i samarbete med BirdLife Sverige (SOF) –
kommenterat fågelaspekter på vindkraftsärenden i landskapet.
Under året tog några medlemmar i ÖgOF och LFK initiativ till att skriva en guide till
östgötska fågellokaler. ÖgOF står som huvudman för produktionen; vi sökte – och fick –
under våren medel till den från Östsam.
Föreningens projekt om kommunfåglar fortskrider och börjar ta form. Kontakter har
etablerats med alla kommuner i landskapet.
Mycket energi och engagemang har under 2013 gått till att debattera ett projekt som skulle gå
ut på att skrämma bort alla storskarvar från Roxen under flera års tid. Projektet initierades
av Roxens fiskevårdsförbund och forskare från SLU, Uppsala. ÖgOF har drivit att projektet
inte är realistiskt, metodiken högst tveksam och så pass storskaliga manipulationer av hela
ekosystem inte är önskvärda utan mycket tungt vägande skäl. Vi har skickat skrivelser om
detta till Länsstyrelsen och Naturvårdsverket, och ordföranden har också deltagit i möte med
Roxens fiskevårdsförbund och forskarna. I början av 2014 meddelades att Länsstyrelsen inte
kommer att ge tillstånd till projektet, som därmed åtminstone tills vidare lagts på is.
Andra saker som hänt under året är att ÖgOF varit medarrangörer i ett fågelföredrag med Gigi
Sahlstrand i Motala (som hade 100 besökare!), vid några tillfällen ordnat fågelguider, placerat
inramade informationsplanscher om föreningen i de stora fågeltornen samt deltagit i
fågelkonstutställning i Gamla Linköping. Vi har också äntligen fått ordning på vårt
lagerutrymme i Tinnerö gård.

Föreningen i media
Flera av ovanstående aktiviteter har gett genomslag i media. I samband med diskussionen om
skarvprojektet var ordföranden med i Östnytt, och artiklar fanns också i Corren och på
BirdLife Sveriges (SOF:s) hemsida samt en notis i Vår Fågelvärld. Kommunfåglarna gav
upphov till artiklar i Corren och NT. Under vintern intervjuades ordföranden två gånger i
Sveriges Radio P4 om fågelbordsmatning, och diskussionerna om växthuset Plantagonen
gav ett inslag i lokal-TV samt en artikel i Corren.
Föreningen har under året också publicerat tre debattartiklar:




Bristande naturhänsyn i Stjärnorpsravinen och skogarna norr om Roxen (Corren,
mars), tillsammans med Linköpings fågelklubb.
Hoten mot Vallaskogens naturreservat (Corren, juni), tillsammans med
Naturskyddsföreningen och Föreningen Rädda Vallaskogen.
Regeringens nedskärningar i landsbygdsprogrammet, som innebär minskat stöd till
åtgärder som gynnar biologisk mångfald i jordbrukslandskapet (Corren, dec),
tillsammans med Fågelföreningen i Norrköping, Linköpings fågelklubb, Motala
biologiska förening och Tåkerns fältstation.

Ekonomi
Föreningens ekonomi är fortsatt stabil. Se bifogad resultat- och balansräkning för detaljer.
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