
 
 

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR 

ÖSTERGÖTLANDS ORNITOLOGISKA FÖRENING (ÖgOF) 2017 

 

Medlemmar 

Vid årets slut hade ÖgOF 906 medlemmar (året innan 870), av dessa var 63 familjemedlemmar. 

Antal prenumeranter på Vingspegeln var 384 (381). Kommentar: i fjolårets verksamhetsberättelse 

angavs antalet medlemmar till 922. Felet beror på missförstånd vid sökning i medlemsregistret, som 

ligger centralt hos BirdLife Sverige (Sveriges Ornitologiska Förening). 

 

Protokollförda möten 

Årsmötet hölls i Linköping den 12 mars. Efter årsmötet berättade Adam Bergner om boken "50 år 

med Tåkerns Fältstation 1963-2013.  

Styrelsen hade 10 protokollförda möten under året.  

 

Värdskap för BirdLife Sveriges riksstämma 

Årets kraftsamling för ÖgOF:s styrelse var att stå för det logistiska värdskapet för riksföreningens 

"årsmöte". Riksstämman hölls på Rimforsa Strand söder om Linköping den 22-23 april, med en 

seminariedag den 21 april. Drygt 80 delegater från Västerbotten till Skåne deltog i arrangemanget. 

ÖgOF:s av styrelsen utsedda delegater med rösträtt på stämman var Kjell Carlsson och Jussi 

Tranesjö. 

 

Inventeringar 

ÖgOF organiserade den östgötska delen av den nationella sjöfågelinventeringen. Hela 63 sjöar och 

våtmarker inventerades i Östergötland, vilket måste ses som en mycket god siffra. Som en del av 

svensk häckfågeltaxering deltog föreningen (i samarbete länsstyrelsen) i arbetet med fasta 

standardrutter i landskapet. 

 

Vingspegeln 

Vingspegelns årgång 2017 omfattade fyra nummer med en inlaga på sammanlagt 160 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 gav ÖgOF remissvar i ett par ärenden om dragning av 

kraftledningar samt ett om berg- och dalbanan i Kolmårdens djurpark.Vidare överklagade vi 

gemensamt ett beslut om vindkraftetablering i Kvarsebo, Norrköpings kommun. 

• Vi svarade på remisser angående skarvjakt (4 st), Ostlänkens dragning och tre nya 

bevarandeplaner för Natura2000-områden. Remisser på översiktsplanerna för stad och 

landsbygd i Norrköpings kommun samt Valla/Mjärdevi (Linköping) besvarades också. 

• ÖgOF fortsatte en istermatning för framför allt hackspettar i norra delen av Linköpings 

kommun. 



• Projektet med kommunfåglar fortsatte. Ödeshög och Norrköping slutförde sin del när det 

gäller informationsbroschyr, för skäggmes resp. kungsfiskare. 

• Föreningen samordnade ett projekt med att sätta upp holkar för göktyta. 

 

Häradsskärsprojektet 

Projektets 13: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. Projektet stöds ekonomiskt av s k LONA-stöd från regeringen via 

Länsstyrelsen och Valdemarsviks kommun, vilket gör att finansieringen är löst till femårsperiodens 

slut 2019. Projektets resultat redovisas varje år i Vingspegeln. 

 

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. 

 

Tillsammans med Rovdjursföreningen deltog ÖgOF med infomaterial på trädgårdsdagen 

”Jättegrönt” i Linköping den 7 maj. Samma föreningar och Naturskyddsföreningen i Linköping 

deltog på ”Biologiska mångfaldsdagen” den 20 maj. Den 30 september hade de tre föreningarna en 

infodag  i centrala Linköping. 

 

I samband med Häradsskärsprojektet (se ovan) guidades flera skolklasser och andra besökare med 

främst demonstration av ringmärkning. Några av guidningarna var förhandsbokade via 

Valdemarsviks kommuns hemsida. 

 

Den 26 oktober deltog ÖgOF på ett programrådsmöte för naturum Tåkern. 

 

22 november höll Kjell Carlsson ett föredrag om Häradsskärsprojektet på Naturcentrum i 

Linköping. 

 

25-26 november deltog Sofie Hellman och Jussi Tranesjö i ett landsdelsmöte med övriga 

regionalföreningar från Götaland, organiserat av BirdLife Sverige. 

 

Motala Biologiska Förening var den 29 november värd för årets regionmöte med ÖgOF och 

landskapets lokalföreningar. 

 

Föreningen är medlem i Länsstyrelsens Naturvårdsråd. 

 

Therese Åström och Leif Jern 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 ett inslag i SVT Nyheter Öst. 

 

Vid tiotalet tillfällen pratade vi om fåglar i P4, oftast var det Kjell Carlsson som blev intervjuad. 

 

 



Föreningen i sociala media 

Föreningens hemsida (www.ogof.se) uppdaterades regelbundet med nya notiser under året. 

Tävlingarna – upptäckartävling, årskrysstävling och fågelbordskamp – lockade många skådare, och 

fågelfrågor diskuterades på sidans forum. Sidan kompletterades med en "inkorg" för e-post, dit man 

kan skicka frågor och meddelanden till föreningen. Nicklas Strömberg arbetade med förbättringar 

av hemsidans byggnad, medan Lars Johansson och Johan Jensen stod för löpande uppdateringar. 

 

Föreningen startade en Facebook-sida som vid årets slut hade ca 250 följare.  

 

Övriga händelser och aktiviteter 

Det miljömärkta artrally (KRAV-rallyt) som ÖgOF finansierar gick av stapeln för artonde gången 

lördagen 21 januari. 7 lag deltog. 

 

Helgen 19-20 november genomfördes landskapets kommunrally, som administrerades genom 

föreningens hemsida. 194 (rekord) skådare i elva kommuner deltog. 

 

ÖgOF:s skådarsäsong avslutades med fågelskådarnas stöd till Musikhjälpen, Skådarhjälpen, i 

mitten av december. 66 skådare från Östergötland bidrog, överlägset flest i de svenska landskapen. 

 

Styrelsen antog under 2017 en krisplan med syftet att föreningen i samband med ev. framtida 

olyckshändelser e d ska kunna bemöta myndigheter och massmedia på bästa sätt. 

 

Under året publicerades mobilappen "Skåda fågel i Östergötland" för både Android- och 

Iphonemodeller. Den är en guide till östgötska fågellokaler och ett privat projekt som drivs av 

ÖgOF-medlemmar. 

 

Ekonomi 

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

 

Funktionärer 

Styrelsen bestod fram till årsmötet av Kjell Carlsson (ordförande), Lars Johansson (vice 

ordförande), Leif Jern (sekreterare), Anders Tennlind (kassör), Therese Åström, Sofie Hellman, 

Barbro Nordström och Jussi Tranesjö. 

Vid årsmötet avgick Kjell Carlsson som ordförande efter 10 år på posten och avtackades för sin 

insats. Han ersattes av Jussi Tranesjö, men kvarstod som styrelseledamot. Sofie Hellman ersatte 

Lars Johansson som vice ordförande. 

 

Revisorer: Anders Karlsson och Pär Nilsson 

Revisorssuppleanter: Gunnar Myrhede och Bengt Andersson 

Valberedningen bestod fram till årsmötet av Margareta Pilemalm (sammankallande), Robert 

Petersen och Elke Myrhede. De två sistnämnda hade avböjt omval. Peter Berry valdes som ersättare 

av årsmötet och styrelsen fick i uppdrag att hitta en tredje person, som sedermera blev Stig Lindvall. 

 

På styrelsens uppdrag, februari 2018 

 

Jussi Tranesjö 

 


