VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR
ÖSTERGÖTLANDS ORNITOLOGISKA FÖRENING (ÖgOF) 2019
Medlemmar
Vid årets slut hade ÖgOF 1086 medlemmar (året innan 1056), av dessa var 72 (76)
familjemedlemmar. Antal prenumeranter på Vingspegeln var 404 (424).
Protokollförda möten
Årsmötet hölls i Linköping den 24 mars. Efter årsmötet berättade Anders Hedenström om fåglarnas
fantastiska flygförmåga: hur det började och vad vi vet idag.
Styrelsen hade 9 protokollförda möten under året.
Inventeringar
ÖgOF organiserade den östgötska delen av den nationella sjöfågelinventeringen. Hela 61 sjöar och
våtmarker inventerades i Östergötland, vilket måste ses som en mycket god siffra. Föreningen har
också, samordnat den regionala delen av riksinventeringen av berguv som pågår 2019-2020. Under
det första året besöktes 50 berguvslokaler i Östergötland. Av dessa konstaterades häckning på 16
lokaler med totalt 26 ungar.
Vingspegeln
Vingspegelns årgång 2019 omfattade fyra nummer med en inlaga på sammanlagt 123 sidor. Leif
Jern var ansvarig utgivare och direktlänk mellan styrelsen och redaktionen. Hanna Hederberg var
chefredaktör och stod för det mesta av själva tidningsskapandet, medan Adam Bergner och Lars
Gezelius gjorde Tåkernnumret (nr 3).
Naturvårds- och fågelskyddsarbete
• I samarbete med BirdLife Sverige drev ÖgOF flera ärenden där vi yttrade oss över en
vindkraftsetablering, skyddsjakt på skarv, en kraftledningsdragning och en reservatsbildning.
• Vi svarade på samrådsunderlag, ibland tillsammans med lokalklubbar eller lokala skådare,
angående en våtmarksrestaurering, två bergtäkter, en avfallsanläggning och en vägbreddning.
Vi har ständig dialog med både lokalklubbar och riksförening vilket gör att vissa ärenden
ibland lämnas över till dessa då kunskapen kring ärendena sitter på mer nationell eller lokal
nivå.
• Vi yttrade oss om BirdLife Sveriges nya riktlinjer för snabba båtar, swimruns m.m samt nya
riktlinjer för biobränslen.
• Under året har föreningen fortsatt fokusera lite extra på skogen. 4 maj träffade delar av
styrelsen Boxholms skogar för att bland annat lära oss mer om skogsbolag och skogsbruk
samt föra en konstruktiv dialog kring hur hänsyn ska tas kring biologisk mångfald.

Häradsskärsprojektet
Projektets 15:e säsong genomfördes framgångsrikt i september-oktober. Runt 30 östgötska
fågelskådare deltog i ringmärkning och sträckräkning på ideell basis. Arbetet planerades av ÖgOF:s
Häradsskärskommitté (HÄK 3) som utgörs av Adam Bergner, Kjell Carlsson, Ellen Hultman, Claes
Nilsson och Joakim Wallin. Projektets resultat redovisas varje år i Vingspegeln. Projektet stöds
ekonomiskt av LONA-stöd från regeringen via Länsstyrelsen och Valdemarsviks kommun. Detta
var det sista året för LONA-stödet. Under året tillsattes en ny häradsskärskommitté (HÄK 4)
bestående av Adam Bergner, Claes Nilsson, Joakim Wallin, Inger-Marie Wohlfarth och Sofie
Hellman. Kommittén främsta uppdrag är att lösa finansieringen för projektet, de har bl a tagit fram
ett swishnummer så att medlemsgåvor nu kan tas emot.
Samarbete med föreningar/myndigheter, publika aktiviteter
I samband med riksföreningens fågelbordsräkning ”Vinterfåglar inpå knuten” i januari riktade
ÖgOF en hel del reklam om evenemanget till media och allmänhet. Vi medverkade bl a i P4
Östergötland vid två tillfällen.
Den 27 april anordnade föreningen en heldag på naturum Tåkern. Vi guidade i tornet hela dagen,
hade ett bord med föreningsmaterial och höll i två guidningar varav en var riktad till barn. Ett
välbesökt evenemang med uppåt hundra deltagare.
Tillsammans med Rovdjursföreningen och Naturskyddsföreningen i Linköping deltog ÖgOF
under ”Biologiska mångfaldens dag” den 18 maj. Då stod föreningarna vid Åhléns i centrala
Linköping och berättade om föreningarna och biologisk mångfald för intresserade förbipasserande.
Den 16 oktober anordnade ÖgOF en infokväll för nyblivna fågelskådare på Naturcentrum. På plats
fanns tubkikare, kikare och kameror att prova, böcker att bläddra i och många kunniga fågelskådare
att fråga om tips och råd. Sofie Hellman höll i ett kort föredrag om föreningen och lokalklubbarna
samt om att skåda fågel i Östergötland. Då vi hade ett likadant evenemang året innan var
uppslutningen knaper även om kvällen blev mycket uppskattad av de få som kom.
14 november var Sofie och Therese på Agorahuset i Skäggetorp med kikare, informationsmaterial,
tipspromenad m.m. och visade upp fågelskådning för ett 30-tal nyfikna barn med utländsk bakgrund.
I samband med Häradsskärsprojektet (se ovan) guidades skolklasser och andra besökare med främst
demonstration av ringmärkning. Även lokala fågelklubbar som hade exkursioner till Häradsskär
blev förevisade ringmärkning.
Fågelföreningen i Norrköping var den 21 november värd för årets regionmöte med ÖgOF och
landskapets lokalföreningar.
Föreningen är medlem i Länsstyrelsens naturvårdsråd. Ett möte skedde under året, men på grund av
sjukdom deltog ingen från föreningen.
Leif Jern och Sofie Hellman har varit våra representanter på Naturcentrums rådsmöten.
Karl-Olof Bergman har varit ÖgOF:s representant i Viltförvaltningsdelegationen, med Fia Sundin
som suppleant.
Samverkan med Naturskyddsföreningens skogsgrupp fortsatte, om än lågintensivt.

Föreningen i media
I samband med riksföreningens fågelbordsräkning ”Vinterfåglar inpå knuten” medverkade ÖgOF
med två inslag i P4 Östergötland.
Leif Jern och Sofie Hellman var med i en artikel och ett videoklipp för Corren om fågelskådning
och Svartåmynningens naturreservat.
Föreningen i sociala media
Under våren sjösattes ÖgOF:s nya hemsida, som tekniskt ligger på BirdLife Sveriges server. Detta
medför bland annat större datasäkerhet, anpassning mot mobilanvändare och enklare administration
jämfört med den gamla hemsidan. Tävlingar och ”utmaningar” fortsätter som tidigare, men alla
listorna från den förra hemsidan försvann. Malin Larsson fungerade som ÖgOF:s administratör med
löpande uppdateringar.
Föreningens Facebooksida har varit fortsatt aktiv med cirka ett inlägg i veckan och vid årets slut
hade sidan ca 400 följare.
Övriga händelser och aktiviteter
Karin Forsell utsågs till mottagare av föreningens främsta utmärkelse Svanägget. Den delas ut för
värdefulla ornitologiska insatser i Östergötland.
Sofie Hellman och Inger-Marie Wohlfarth var styrelserepresentanter på BirdLife Sveriges
riksstämma i Holmsund, Västerbotten 12-14 april.
ÖgOF:s skådarsäsong avslutades med fågelskådarnas stöd till Musikhjälpen, Skådarhjälpen, i
mitten av december. 51 skådare från Östergötland bidrog, överlägset flest i de svenska landskapen.
Regionala rapportkommittén
Regionala rapportkommittén utses av ÖgOF:s styrelse och har som huvuduppgift att stå för
dokumentation av den östgötska fågelfaunan. Detta innebär att kontinuerligt kvalitetsgranska,
sammanställa och publicera fågelfynd. Regionala rapportkommittén har under året bestått av Kjell
Carlsson, Joakim Wallin, Christian Williams, Mikael Eberhard, Johan Jensen och Viktor Eriksson.
Ekonomi
Föreningens ekonomi är fortsatt stabil. Se bifogad resultat- och balansräkning för detaljer.
Funktionärer
Styrelsen bestod fram till årsmötet av Sofie Hellman (ordförande), Jussi Tranesjö (vice ordförande),
Leif Jern (sekreterare), Anders Tennlind (kassör), Therese Åström, Barbro Nordström, Malin
Larsson och Jesper Villaume. Vid årsmötet lämnade Barbro Nordström och Therese Åström
styrelsen efter många år och avtackades för sina insatser. Inger-Marie Wohlfarth (kassör) och
Gunnar Ölfvingsson valdes till nya ledamöter i styrelsen.
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