
 
 

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR 

ÖSTERGÖTLANDS ORNITOLOGISKA FÖRENING (ÖgOF) 2018 
 

Medlemmar 
Vid årets slut hade ÖgOF 1056 medlemmar (året innan 906), av dessa var 76 (63) 

familjemedlemmar. Antal prenumeranter på Vingspegeln var 424 (384).  

 

Protokollförda möten 
Årsmötet hölls i Norrköping den 11 mars. Efter årsmötet berättade Lars Jonsson om arbetet med 

boken "Vinterfåglar” och visade upp några av sina målningar som finns med i boken.  

Styrelsen hade 10 protokollförda möten under året.  

 

Inventeringar 

ÖgOF organiserade den östgötska delen av den nationella sjöfågelinventeringen. Hela 53 sjöar och 

våtmarker inventerades i Östergötland, vilket måste ses som en mycket god siffra. Föreningen har 

också, i samarbete med lokalföreningarna, uppdaterat inventeringsdata för länets IBA-områden 

(Important Bird and Biodiversity Areas).  

 

Vingspegeln 

Vingspegelns årgång 2018 omfattade fyra nummer med en inlaga på sammanlagt 130 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 ett flertal ärenden om vindkraftsetableringar, i 

form av yttranden och remissvar. 

 Vi svarade på remisser, ibland tillsammans med lokalklubbar eller lokala skådare, angående 

23 nya bevarandeplaner för Natura 2000-områden. 

 Vi svarade på remisser, ibland tillsammans med lokalklubbar eller lokala skådare, angående 

tre nya naturreservat med tillhörande skötselplaner.  

 Vi yttrade oss om BirdLife Sveriges nya riktlinjer för skyddsjakt av storskarv samt för 

BirdLife Sveriges nya program för fågelskydd. 

 Under året har föreningen fokuserat lite extra på skogen. 3 april träffade delar av styrelsen 

representanter från FSC, BirdLife Sverige och Linköpings universitet för att bland annat 

diskutera skogsdebatten, FSC som redskap och skogsfrågor i Östergötland. 10 november 

besökte delar av styrelsen två mindre skogsägare på Vikbolandet för att lära oss mer om 

skogsbruk och föra en dialog om hur man kan öka naturvårdshänsynen. Föreningen planerar 

att fortsätta arbetet med skogen under 2019. 

 

Häradsskärsprojektet 
Projektets 14: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. Vi medverkade bl a i P4 

Östergötland vid två tillfällen. 

 

Den 28 april anordnade föreningen en heldag på naturum Tåkern. Vi guidade i tornet hela dagen, 

hade ett bord med föreningsmaterial, höll i en guidning och ett föredrag. Ett mycket välbesökt 

evenemang med över hundra deltagare. 

 

Delar av styrelsen deltog i Fågeltornskampen den 5 maj på Nybroplattformen, Svartåmynningen. 

Besökare guidades och föreningsinformation fanns tillgängligt. 

 

Tillsammans med Rovdjursföreningen och Naturskyddsföreningen i Linköping deltog ÖgOF under 

”Biologiska mångfaldens dag” den 19 maj. Då stod föreningarna vid Åhléns i centrala Linköping 

och berättade om föreningarna och biologisk mångfald för intresserade förbipasserande.  

 

Den 15 september deltog ÖgOF tillsammans med LFK på Skördefesten vid Naturcentrum i 

Linköping. Vi hade ett bord med förenings- och försäljningsmaterial samt kikare och tubkikare att 

prova. 

 

Den 17 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. Cirka 25 personer i varierande ålder deltog. 

 

I samband med Häradsskärsprojektet (se ovan) guidades en skolklass och andra besökare med 

främst demonstration av ringmärkning. Även lokala fågelklubbar som hade exkursioner till 

Häradsskär blev förevisade ringmärkning.  

 

Den 7 november deltog ÖgOF på ett programrådsmöte för naturum Tåkern. 

 

Tåkerns fältstation var den 13 november värd för årets regionmöte med ÖgOF och landskapets 

lokalföreningar. 

 

Föreningen är medlem i Länsstyrelsens Naturvårdsråd. Ett möte skedde under året, då deltog 

Therese Åström från ÖgOF. 

 

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 två inslag i P4 Östergötland. 



 

Kjell Carlsson pratade vid två tillfällen i januari också i P4 Östergötland. Dels pratade han om 

fågelmatning i allmänhet, dels om underliga vanor hos sidensvans och koltrast. 

 

Föreningen i sociala media 

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

Årskrysstävlingen och fågelbordskampen lockade många skådare, och fågelfrågor diskuterades på 

sidans forum. Nicklas Strömberg arbetade med hemsidans uppbyggnad, medan Lars Johansson och 

efter årsmötet Malin Larsson stod för löpande uppdateringar. Under hösten arbetade föreningen med 

att ta fram en ny hemsida som ska ligga under BirdLife Sveriges hemsida. Tanken är att det ska bli 

en modernare hemsida som är mobilanpassad och lättare att administrera än vad den gamla är. 

Planen är att den nya hemsidan ska sjösättas under våren 2019. 

 

Föreningens Facebook-sida har varit fortsatt aktiv med cirka ett inlägg i veckan och vid årets slut 

hade sidan ca 330 följare.  

 

Övriga händelser och aktiviteter 

Det miljömärkta artrally (KRAV-rallyt) som ÖgOF brukar anordna i januari fick tyvärr ställas in på 

grund av för få deltagare. 

 

Föreningen hyr sedan januari 2018 ett källarförråd i centrala Linköping. Förrådet är avsett för 

förvaring av rovfågelsdekaler, Vingspeglar och annat föreningsmaterial. 

  

Sofie Hellman och Therese Åström var styrelserepresentanter på BirdLife Sveriges riksstämma på 

Bohus-Malmön, Bohuslän 13-15 april.  

 

Helgen 17-18 november genomfördes landskapets kommunrally, som administrerades genom 

föreningens hemsida. 

 

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

mitten av december. 64 skådare från Östergötland bidrog, överlägset flest i de svenska landskapen. 

 

Styrelsen antog under 2018 en ny resepolicy. 

 

Ekonomi 

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

 

Funktionärer 
Styrelsen bestod fram till årsmötet av Jussi Tranesjö (ordförande), Sofie Hellman (vice ordförande), 

Leif Jern (sekreterare), Anders Tennlind (kassör), Lars Johansson, Therese Åström, Barbro 

Nordström och Kjell Carlsson. 

Vid årsmötet valdes Sofie Hellman som ny ordförande. Jussi Tranesjö ersatte Sofie Hellman som 

vice ordförande. Kjell Carlsson och Lars Johansson lämnade styrelsen efter många år och 

avtackades för sina insatser. Malin Larsson och Jesper Villaume valdes till nya ledamöter i 

styrelsen. 

 

Revisorer: Anders Karlsson och Pär Nilsson 

Revisorssuppleanter: Gunnar Myrhede och Bengt Andersson 

Valberedningen: Margareta Pilemalm (sammankallande), Peter Berry och Stig Lindvall. 

 

På styrelsens uppdrag, februari 2019 

Sofie Hellman 


