Årsberättelse 2008 från
Fågelskyddsgruppen
MIKAEL MALMAEUS

UOF´s Fågelskyddsgrupp utgörs av undertecknad, Tomas Kjellson, Peter Schmidt och
Jan Wärnbäck. Vi har under året träffats
kontinuerligt och dessutom fortsatt våra kontakter med länsstyrelse och Uppsala kommun.
Glädjande är att länsstyrelsen i Uppsala Län
tagit till sig våra prioriterade fågelarter bland
länets ansvarsarter tillsammans med ett antal
andra djur- och växtarter. Vi tycker att det är
uppmuntrande att våra kunskaper om länets
fåglar tas på allvar hos våra myndigheter, och
vi hoppas även att vi under kommande år ska
kunna fördjupa detta samarbete och gemensamt hitta åtgärder för att skydda våra mest
hotade prioriterade fågelarter, exempelvis
ortolansparv och vitryggig hackspett.
I slutet av året hade vi även kontakt med
Uppsala kommun för att peka ut intressanta
fågelområden i kommunen till den kommande översiktsplanen. Under hösten hade
vi även ett uppföljande möte om Uppsalas
råkor med bland andra representanter från
kommun och länsstyrelse. Vi har också haft
fortlöpande kontakt med representanter för
Projekt Vitryggig hackspett och deltagit i
inventeringar av potentiella vitryggsbiotoper
i landskapet.
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Nyländadammen

SANDA

ra
ätt

ls
Ma

No

Ha

rg

rr
t

PS

AL

A

LÄ

N

äl
je

UP

svänger du av väg 76 en mil söder om Harg i
Sanda mot Malsättra. Efter 3 km stannar du
vid en 90-graders böj. Nyländadammen ligger
alldeles norr om vägen.
Nyländadammen är skådarvänlig genom
att den lätt nås från bilväg och har fina
obsplatser på den södra sidan i fint medljus.

Som vanligt har vi också svarat på ett
antal remisser, närmare bestämt gällande miljömålet ”Ett rikt växt- och djurliv i Uppsala
län”, ansökan om skarvjakt i Mälaren samt
bildande av naturreservat i Torslundagropen,
Tränviksmossen och Tjäderleksmossen. Vi har
också uttalat oss om utbyggnaden av Fortums
kraftverksturbin i Untra, Söderfors. Det sistnämnda ärendet handlar om att Fortum vill
restaurera sin kraftverksturbin i Untra vilket
potentiellt kan påverka vattenföringen i Båtforsområdet negativt. I värsta fall försämras
möjligheterna ytterligare för Dalälven att
fungera på ett naturligt sätt genom sina
återkommande översvämning vilket skapar
lämpliga miljöer för fåglar som vitryggig
hackspett och en rad andra hotade växter och
djur. Vi har sett det som krav från vår sida att
man säkerställer att konsekvenserna av en
eventuell utbyggnad inte blir en försämring
av naturmiljön i området. I arbetet med denna
inte helt okomplicerade fråga har vi deltagit
i ett par återkommande samråd tillsammans
med flera andra organisationer t ex Entomologiska Föreningen i Uppland, Upplands
Botaniska Förening, Naturskyddsföreningen
och Artdatabanken.
Som vanligt går det givetvis bra att höra
av sig om man vill veta mer om fågelskydd
i Uppland eller kanske rentav hjälpa oss på
något sätt.
Mikael Malmaeus
Tel: 0733-423 259

