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Ny ordförande
Under årsmötet avgick Lars Lindell som 
ordförande. Till ny ordförande valdes Den-
nis Kraft. Dennis var förut kassör för fören-
ingen. 

Ortolansparv
Till årsmötet skickade UOF ett ärende om 
åtgärder till förmån för ortolansparven. Efter-
som det bara var vår förening som skickade 
in ett ärende så fick vi möjligheten att ägna 
ortolansparven en hel timme på mötet. 

Peter Schmidt gjorde en mycket snygg 
power point-presentation som vi höll inför 
hela auditoriet. 

Som ni vet sedan tidigare är UOF mycket 
bekymrade över utvecklingen i Uppland för 
ortolansparven. Från att en gång på 80 talet 
varit en karaktärsart för landsbygden är den 
numera försvunnen från stora områden i 
Uppland. Vi har den numer på listan över 
våra prioriterade arter och vill försöka få till 
ett åtgärdsprogram för ortolansparv.
Under mötet framkom att det finns uppgifter 
som tyder på att franska fågelfångare tar ca 50 
000 ortolansparvar per år illegalt. Dessutom 
är det oklart hur situationen ser ut på över-
vintringslokalerna i västra Afrika.

Som en följd av vår påtryckning hoppas vi 
på att öppna upp för en större förståelse 
för problemet hos alla regionalföreningar. 
Samt att SOF arbetar mer för att få till ett 
åtgärdsprogram eller liknande till förmån för 
ortolansparven.

Om en fågel som förr var vanlig larmas ut 
på Club300:s larmsystem över hela landet. Då 
bör man förstå att läget är allvarligt.

Nästa årsmöte
Nästa årsmöte kommer att hållas i Dals-
land.

Till ny ordförande för SOF valdes Dennis Kraft 
(till vänster). Här tillsammans med avgående 
ordförande Lars Lindell. 

Juryns motivering löd:
Det finns personer som sliter i skog och mark 
med att inventera och dokumentera naturen. 
En av dessa är Peter Hunger. Peter har under 
många år lagt ner tid på att uppmärksamma 
de vildmarksliknande skogs- och myrmarkerna 
kring Forsmarksån. Han har även under många år 
hjälpt till att hitta flera havsörnsrevir och karte-
rat nattskärrans förekomst i Forsmarksområdet. 
Under senare år har Peter särskilt inventerat löv-
rika skogar som kan komma att ingå som viktiga 
framtida områden för vitryggig hackspett. Det 
är mycket tack vare Peter och vitryggsprojektet 
som Forsmarksområdet kommer att bli en av 
Sveaskogs ekoparker, med mycket högt ställda 
naturvårdsmål. 

2010 års naturvårdspris har 
tilldelats Peter Hunger

För detta tilldelas Peter Hunger UOF:s 
naturvårdspris 2010.

Priset består av 1000:- i kontanter och 
en akvarell med fågelmotiv.


