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Gråhakedopping, Podiceps grisegena. Dalkarlskärret.
FOTO: GÖRAN HAGLUND

I Sverige häckar i dagsläget fem arter doppingar och av dessa före-
kommer fyra i Uppland. Den femte arten, svarthalsad dopping, har 
även den häckat, men endast undantagsvis med något enstaka par 

under några få år i slutet av 1970-talet. Av de fyra årligen häckande är 
skäggdoppingen den i särklass talrikaste, men även svarthakedoppingen 
häckade tidigare i relativt många sjöar runt om i landskapet. Den senare 
har ägnats ganska omfattande uppmärksamhet och flera mer eller mindre 
heltäckande inventeringar har genomförts. Smådoppingen har även den 
häckat årligen sedan slutet av 1900-talet, men antalet par har varierat en 
hel del, mycket beroende på vintrarnas karaktär. Även gråhakedoppingen 
tillhör numera de arter som häckar årligen i Uppland, men den har aldrig 
tidigare ägnats någon inventeringsinsats.
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Innan vi nedan redovisar resultatet av årets 
inventering kan det vara på sin plats att här 
också kortfattat redovisa vad vi vet om grå- 
hakedoppingens tidigare förekomst i Upp-
land. Därtill kommer vi också att ge en 
relativt utförlig bild av hur det häckande be-
ståndet har utvecklats sedan arten etablerade 
sig i Uppland.

Historik 
Gråhakedoppingen har häckat i landet åt-
minstone sedan slutet av 1800-talet. Sanno-
likt fanns den här än tidigare, kanske redan 
under 1700-talet (Rosenius 1942). Arten 
har, av utbredningsmönstret att döma, haft 
två helt skilda invandringsvägar; dels från 
nordost, från Finland till Norrbotten, och 
dels från söder; från kontinenten till Skåne 
(Ekman 1922).

Den första kända beviset för att arten 
tidigt besökte Uppland är ett skinn på Natur-
historiska riksmuseet daterat 1855 som har 
sitt ursprung i skärgården. Ett annat gammalt 
fynd är den unga hona som erhölls vid Vaksala 

Eftersom SOF valde grå- och svarthake-
dopping till riksinventeringsarter för 2011 
bestämde rrk Uppland att rikta vårt intresse 
mot dessa två arter och då i första hand den 
förra. Som en följd av att gråhakedoppingen 
alltid har tillhört de arter för vilka samtliga 
fynd skall ha rapporterats har rrk genom 
åren samlat på sig ett omfattande material 
om artens förekomst och uppträdande. Vi 
hade därför redan innan årets inventering en 
bra bild av vilka lokaler som hyser den som 
häckfågel. Eftersom flertalet av de sjöar, och 
konstgjorda vattensamlingar, som har häck-
ande gråhakedopping regelmässigt besöks 
av fågelintresserade fanns det goda förut-
sättningar att observationer av arten skulle 
komma att rapporteras till Artportalen utan 
att rrk skulle behöva binda upp inventerare 
för ändamålet. Trots detta togs kontakter med 
flera skådare för att försäkra oss om att vissa 
lokaler skulle bli inventerade. Därtill ägnade 
rrk själv inventeringen ett ganska stort in-
tresse på så sätt att flera lokaler inventerades 
av oss själva.

Gråhakedoppingen i 
Upplands rapportområde 

  



14  FÅGLAR I UPPLAND  2  2012

21 februari (!) 1868 och som finns monterad 
på Zoologiska institutionen i Uppsala (Tjern-
berg 1996). Under 1900-talets första hälft 
häckade arten veterligen inte i Uppland, men 
den var inte okänd för dåtidens fågelintres-
serade, särskilt inte för de som besökte kusten 
under sträcktid. Andersson (1954) redovisar i 
en artikel om simsträckande doppingar längs 
Väddökusten under höstarna 1949-1953 ett 
flertal observationer av gråhakedopping från 
Rönnskärs udde. Andra som därefter besökt 
t.ex. Rönnskärs udde och Skatudden har kun-
nat bekräfta att arten idag är en regelbunden 
förbisträckare under hösten, från slutet av 
augusti in i november. Iakttagelser finns 
också från våren, men under denna årstid är 
arten av allt att döma fåtaligare och därmed 
inte så ofta sedd vare sig som rastande eller 
sträckande.

Även om tillfälligt rastande gråhake-
doppingar redan tidigare hade setts i Upp-
lands insjöar, är det första kända exemplet 
på en stationär individ en längre tid under 
häckningstid från Stennässjön (Järlåsa) åren 
1955-62. Likaså fanns det en i Dannemora-
sjön en längre tid under häckningstid 1958. 
Det var också här, i Dannemorasjön, som 
den första häckningen av arten i landskapet 
troligen ägde rum 1973. Två år senare, 1975, 
konstaterades den första säkerställda häck-
ningen för Uppland i Dannemorasjön, men 
också med ett par vid Forsmark samma år. 
Från denna tid rapporterades också enstaka 
troligen häckande par under något eller ett 
par år i Filmsjön, Tegelsmora kyrksjö, Täm-
naren, Vendelsjön och Kärven. Redan då 
observerades arten under häckningstid även 
i Lillbyasjön och Trehörningen (Norrtälje 
kommun). Kännetecknande för dessa sjöar är 
att de alla senare har haft förekomst av arten 
och att, bortsett från Tegelsmora kyrksjö, 
häckningar också konstaterats.

Från åren efter 1979, fram till 2001, 
finns endast spridda iakttagelser under häck-
ningstid rapporterade från Dannemorasjön, 
men då sjön är svåröverskådlig är det inte 
uteslutet att åtminstone enstaka häckningar 
kan ha ägt rum under åren däremellan. Även 
om arten inte fanns kvar som häckande i  

Dannemorasjön fanns den sannolikt årligen 
från 1980 och framöver i de närbelägna 
Filmsjön och Lillbyasjön. Häckningar har 
rapporterats nästan varje år från Lillbyasjön 
(den första 1982), men mer sällan från den 
ytterst svårobserverade Filmsjön (den första 
1984) där häckningar kanske har ägt rum 
lika ofta.

Det var således i några grunda, vegeta-
tionsrika sjöar kring Dannemora som gråhake-
doppingen först etablerade sig som häckande 
i landskapet, men redan 1980 konstaterades 
häckning i östra Uppland i och med att 
ett häckande par hittades i Erken detta år 
(Johansson 1981). Här är miljön en annan 
jämfört med sjöarna kring Dannemora. Erken 
är till övervägande delen en vegetationsfattig 
sjö och även om paret slog sig ned i en vik som 
hyser en del vass är växtligheten inte alls lika 
utbredd här som i sjöarna vid Dannemora.

Fram till slutet av 1990-talet hände egent-
ligen inte så mycket. Även om häckning inte 
fastställdes varje år i Lillbyasjön och Filmsjön 
rapporterades ett till tre par/revir årligen från 
respektive sjö. I Erken återkom paret årligen 
till sin vik och häckning konstaterades alla 
år fr.o.m. 1983. Under denna tidsperiod sågs  
arten i varierande omfattning, dock inte 
årligen, under häckningstid i främst Danne-
morasjön, Tegelsmora kyrksjö, Trehörningen, 
Vendelsjön och Tämnaren, men mot slutet 
även i Bromsbo sjö, Axsjön (Vittinge), Sked-
viken, Långsjön (Björklinge) samt Vängsjön 
(Gottröra). Häckningsfynden var få, men 
enstaka par rapporterades häcka i Tämnaren 
1990 och 1996 samt i Skedviken 1991.

Med början år 1991 sågs någon enstaka in-
divid under häckningstid i Långsjön, men det 
skulle dröja fram till 1997 innan den första, 
och hittills enda, säkra häckningen konstatera-
des. Samma år, 1997, noterades ett häckande 
par även i Hammardammen (Dannemora) 
och ett par häckade troligen i Vängsjön. 
Just 1997 var uppenbarligen ett bra år för 
arten i och med att den nu för första gången 
noterades både i Klardammen (Dannemora) 
och i Skeppshusviken (Häverö). Bortsett från 
Långsjön är de fyra övriga numera mer eller 
mindre säkra häckningslokaler för gråhake-
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dopping. Den av dem som till sin karaktär 
mest avviker från de övriga, och alla tidigare 
kända, häckningslokalerna är Skeppshusviken 
vid Herräng där den första häckningen kon-
staterades 2000. Skeppshusviken är nämligen 
en grund vik i innerskärgården och här har 
arten sedan häckat årligen med som mest två 
par. Året innan, 1999, konstaterades de första 
häckningarna (tre par) i Klardammen och 
även här har arten häckat varje år sedan dess. 
Klardammen har sedan de första säkerställda 
häckningarna varit den lokal i rapportområdet 
som fram t.o.m. 2010 hyst flest häckande par. 
En annan bra lokal med ofta flera häckande 
par, sedan den första häckningen 2000, har 
varit Kärven.

Fr.o.m. år 2000 har säkra häckningar rap-
porterats årligen från Lillbyasjön, Kärven, 
Klardammen och Skeppshusviken, men ef-
terhand allt oftare också från tidigare kända 
lokaler som Dannemorasjön, Filmsjön och 
Trehörningen. Som en följd därav ökade 
storleken på det häckande beståndet nu något 
jämfört med tidigare; kanske till ett 10-tal 
par, möjligen något fler, att jämföra med en 
dryg handfull under den andra halvan av 
1990-talet.

Under den senare halvan av den första 
dekaden på 2000-talet, har det häckande 
beståndet fortsatt att öka och därtill i sti-
gande grad. Detta som en följd av att flera 
av de tidigare lokalerna numera är årliga 

häckningslokaler, men också därför att nya 
lokaler numera hyser arten, mer eller min-
dre årligen, som häckfågel. Till den senare 
kategorin räknas t.ex. Sottern, Dalkarlskärret, 
Nyländadammen, Jönsbolssjön, Nässja vilt-
vatten, Husbydammarna, Testen, Slagsmyren, 
viltvatten vid Jägarmossen samt Fyrisån vid 
Salsta slott. Flera av dessa är konstgjorda 
viltvatten vilket innebär att arten numera, 
utöver sjöar och kustlokaler, även häckar i 
denna typ av vattensamlingar. Som en följd 
av detta bedömdes det häckande beståndets 
storlek, utifrån spontanrapporteringen 2010, 
till i storleksordningen minst 25 par. Detta 
var således vad vi visste om artens situation 
i Upplands rapportområde inför riksinven-
teringen 2011.

Resultat av riksinventeringen 2011 
Alla kända lokaler där säkerställd häckning 
någon gång konstaterats samt flertalet andra 
insjövatten där arten tidigare rapporterats 
sedd under häckningstid besöktes vid årets 
inventering. Även om inventeringsinsatsen 
på flera lokaler av allt att döma var mer eller 
mindre begränsad får vi ändå anse att det 
här nedan redovisade resultatet av denna 
inventering förhållandevis väl speglar artens 
nuvarande situation som häckfågel i rap-
portområdet.

Sammantaget besöktes 60 insjövatten med 
syfte att kontrollera om där fanns förekomst 
av gråhakedopping 2011. På 24 av dessa 
registrerades arten under omständigheter 
som indikerade åtminstone möjlig häckning 
(se Tabell 1). Sammantaget registrerades 31 
med säkerhet (17 lokaler), sju troligen (6) 
samt nio möjligen häckande par (6). I särklass 
flest hade Slagsmyren med elva med säkerhet 
häckande par medan Klardammen följde 
närmast efter med tre säkra par. Fler än något 
enstaka med säkerhet häckande par hade även 
Kärven och Husbydammarna med vardera 
två medan Lillbyasjön utöver ett häckande 
par även hade två troligen häckande par. Tre 
lokaler hade vardera ett med säkerhet och ett 
troligen häckande par nämligen Dannemo-
rasjön, Trehörningen och Nyländadammen. 
De övriga hade bara något enstaka säkert/

Karta 1. Lokaler med möjlig häckning
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troligen eller upp till tre möjligen häckande 
par. Av dessa totalt 24 lokaler är det endast 
en, Sunnerstaviken, från vilken det inte redan 
tidigare år rapporterats fynd av gråhakedop-
ping under häckningstid.

På Karta 1 har lokalerna med åtminstone 
möjlig häckning redovisats och den visar med 
all tydlighet att gråhakedoppingen i huvudsak 
förekommer kring Dannemora, men också 
med flera lokaler i östra delen av landskapet 
(Norrtälje kommun). Väster om en linje från 
nordvästra Uppland mot Stockholm finns 
över huvudtaget ytterst få bevis för häck-
ningsförekomster av arten.

Tabell 1. Antalet häckande par gråhakedop-
ping i Upplands rapportområde 2011. Vänstra 
kolumnen - säker häckning, mellersta - trolig, 
högra - möjlig. 

Dannemorasjön (Östhammar) 1 1 -

Ekasjön (Norrtälje) - - 1

Erken (Norrtälje) 1 - -

Filmsjön (Östhammar) - 1 1

Fladen (Uppsala) - - 1

Grissjön (Uppsala) - - 3

Hammardammen (Östhammar) 1 - -

Skeppshusviken, Hensvik (Norrtälje) 1 - -

Husbydammarna (Uppsala) 2 - -

Jönsbolssjön (Uppsala) 1 - -

Klardammen (Östhammar) 3 - -

Kolsjön (Uppsala) 1 - -

Kärven (Uppsala) 2 - -

Lillbyasjön (Östhammar) 1 2 -

Slagsmyren (Östhammar) 11 - -

Slamdammarna (Norrtälje) - - 1

Sottern (Uppsala) - 1 -

Sunnerstaviken (Uppsala) 1 - -

Testen (Uppsala) - - 2

Trehörningen (Norrtälje) 1 1 -

Viltvatten vid Jägarhyddan 

(Norrtälje) 1 - -

Viltvatten vid Nylända (Östhammar) 1 1 -

Viltvatten vid Nässja (Norrtälje) 1 - -

Vängsjön (Norrtälje) 1 - -

Summa par: 31 7 9

Häckningslokalerna 
Ett gemensamt drag för de lokaler där gråha-
kedoppingen först etablerade sig som häckfå-
gel i Uppland – Dannemorasjön, Lillbyasjön 
och Filmsjön – är att dessa redan då var 
grunda, vegetationsrika sjöar av slättsjökarak-
tär. Alla tre är belägna i, eller i anslutning till, 
jordbruksbygd och har som en följd av till-
flöde av näringsrikt vatten från kringliggande 
marker vuxit igen i snabb takt sedan mitten av 
1900-talet. Kännetecknande för många av de 
sjöar där arten senare har börjat häcka är att 
de likaledes är grunda, vegetationsrika sjöar i 
anslutning till odlad mark.

Redan 1980 slog sig dock ett häckande par 
ned i Erken i Norrtälje kommun. Sjön är den 
tredje största i Uppland och mestadels vege-
tationsfattig med stora, öppna vattenytor och 
med förekomst av vass och annan vegetation 
begränsad till några få skyddade vikar. Erken 
avviker således helt i sin karaktär från de ovan 
nämnda och etableringen var således oväntad. 
Denna häckning antogs inledningsvis vara 
tillfällig, men ett par har häckat på samma 
plats kanske varje år sedan dess.

I Trehörningen (Edsbro socken) konstate-
rades den första säkra häckningen först 1996, 
men arten hade setts här under häckningstid 
från och till ända sedan 1975. Denna sjö av-
viker från de förstnämnda på så sätt att den 
är omgiven av skog, men är även den grund 
och har tillflöde av vatten från närliggande 
odlad mark. Även Trehörningen har snabbt 
vuxit igen under senare tid och saknar nu-
mera nästan helt öppna vattenytor under 
högsommaren. Bladvass finns i första hand 
längs stränderna medan ”säv” och näckrosor 
senare täcker merparten av sjön. Just detta är 
utmärkande även för häckningssjöarna kring 
Dannemora.

Att gråhakedopping plötsligt etablerade 
sig som häckande i Erken var oväntat, men än 
mer oförmodat var att den senare även skulle 
börja häcka vid kusten. Våren 1997 uppehöll 
sig en spelande individ vid Herräng (Skepps-
husviken) vid den norra kusten i Norrtälje 
kommun och den återkom hit de följande två 
åren. Året därpå, 2000, fick den sällskap och 
en häckning genomfördes. Därefter har det 
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funnits ett, vid några tillfällen två, häckande 
par och ofta har de lyckats med häckningen. 
Häckningslokalen är en grund, relativt vegeta-
tionsrik, vik som ligger väl skyddad för vågor. 
Det finns ytterligare några exempel på att 
enstaka par därefter har häckat på andra lo-
kaler i skärgården, men hittills finns ingenting 
som tyder på en mer omfattande etablering 
i denna miljö. Vi skall dock vara medvetna 
om att fler häckande par mycket väl kan ha 
funnits, men undgått uppmärksamhet då få-
gelskådning i skärgården under häckningstid 
är mycket begränsad.

Under slutet av 1990-talet och framöver 
etablerade sig arten som häckande i allt fler 
grunda, vegetationsrika sjöar. Fram t.o.m. 
2007 hade arten, i motsats till svarthake-
doppingen, aldrig påträffats som häckande 
i viltvatten, men året därpå hittades vardera 
ett häckande par i Dalkarlskärret respektive 
Nyländadammen (Harg socken). På båda 
lokalerna har arten fortsatt att häcka och 
andra viltvatten där arten därefter har börjat 
häcka är vid Nässja (Gottröra socken) och i 
”Jönsbolssjön”.

Inledningsvis häckade gråhakedoppingen 
endast i grunda, vegetationsrika sjöar av 
slättsjökaraktär, men senare har arten således 
etablerat sig även i andra typer av vatten, såväl 

i inlandet som vid kusten. Det är svårt att säga 
vad det är som krävs för att arten skall börja 
häcka, men en minsta gemensam nämnare 
tycks, fram till nyligen, vara att lokalen åt-
minstone skall vara vegetationsrik, vanligtvis 
utan någon öppen vattenyta mitt i sommaren. 
Undantaget från detta är den gamla jordtäkt 
norr om Rimbo, som numera är avslutad och 
vattenfylld, där ett par etablerade sig 2010 
och häckade även 2011, som nästan helt 
saknar vegetation, men där ett par ändå har 
slagit sig ned för att häcka.

Även om vegetationen ger skydd åt grå-
hakedoppingens bo, kanske även mot mob-
bande skäggdoppingar, är det sannolikt inte 
mängden vegetation i sig som är huvudskälet 
till att arten i första hand påträffas på dylika 
lokaler utan kanske mer att dessa vatten hyser 
god tillgång på föda. Gråhakedoppingen  
lever under häckningstid inte i första hand på 
fisk utan mer på vatteninsekter som kanske 
i större utsträckning finns i vegetationsrika 
vatten.

Hur många par häckade i Upplands rapport-
område 2011? 
Vi hade redan före 2011 god kunskap om 
vilka sötvatten i rapportområdet som hade 
arten som häckfågel och vi visste också att 

Gråhakedopping, Podiceps grisegena. Dalkarlskärret. FOTO: GÖRAN HAGLUND
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paren vanligtvis är trogna sina häckningslo-
kaler. Det finns många exempel på hur ett, 
och sannolikt samma, par har häckat under 
en lång följd av år i samma sjö. Ofta har den 
första häckningen föregåtts av att en individ 
hävdat revir under flera år innan den till slut 
lyckats locka till sig en partner.

Under årets inventering besöktes i stort 
sett alla tidigare kända lokaler med möjlig 
häckningsförekomst och detta resulterade i 31 
med säkerhet, sju troligen och nio möjligen 
häckande par. Eftersom lokalerna vanligtvis 
är svårinventerade och därtill ofta inte har 
inventerats fullt ut finns det skäl att tro att 
många av de troligen och flera av de möjligen 
häckande paren sannolikt också häckade. Det 
innebär att i storleksordningen ett tiotal par 
skall läggas till de redan säkerställda häck-
ningarna.

Flertalet av lokalerna i Tabell 1 rapporteras 
ha haft vardera ett par och det finns skäl att 
tro att det i majoriteten av dessa inte heller 
fanns mer än ett par. I några av sjöarna, i 
första hand de större (t.ex. Dannemorasjön, 
Kärven, Sottern och Testen), finns det dock 
anledning att tro att det kan ha funnits fler 
häckande par än vad som rapporterats. Totalt 
sett kanske det inte är så många som undgått 
oss här, möjligen en handfull.

Även om flertalet av rapportområdets 
sötvatten inte inventerades med avseende på 
häckande gråhakedopping finns det ingenting 
som talar för att så särskilt många fler än de 
som inventerades hade förekomst av arten 
2011. Arten har så pass specifika krav på sin 
häckningsmiljö att det stora flertalet av alla 
skogssjöar och andra vegetationsfattiga vat-
ten med stor sannolikhet saknade häckande 
gråhakedopping. Det är troligen ytterst få 
par, kanske en handfull även här, som vi har 
missat.

Avslutningsvis har vi då kusten och den 
vidsträckta skärgården. Ytterst få rapporter 
om förekomst här under häckningstid har 
inkommit och troligen är det så, även om an-
talet aktiva fågelskådare med tillgång till båt 
som vistas i denna miljö under häckningstid 
också är få, att det inte finns fler än på sin 
höjd en handfull par här.

Med utgångspunkt från det som rap-
porterats och vad vi i övrigt tror om antalet 
häckande par som vi inte har erhållit rap-
porter om (se ovan) kan vi anta att en rimlig 
uppskattning av det verkliga antalet häckande 
par gråhakedopping i rapportområdet 2011 
stannar vid i storleksordningen 45-55 par.

Beståndsutvecklingen 
Efter den första kända häckningen i rapport-
området, 1975, ökade det häckande beståndet 
endast långsamt fram till millenniumskiftet då 
uppskattningsvis dryga tiotalet par häckade. 
Antalet häckande par fortsatte sedan att 
öka, inledningsvis fortsatt sakta, men mot 
slutet allt snabbare. Utifrån rapporteringen 
bedömdes minst 25 par ha häckat året innan 
den nu genomförda inventeringen.

Årets resultat, cirka 45-55 häckande par, 
innebär i stora drag en fördubbling jämfört 
med 2010, men sannolikt var uppgången 
inte fullt så kraftig då det troligen fanns fler 
häckande par 2010 än vad vi då trodde. Det 
råder dock inga tvivel om att gråhakedop-
pingen under de allra senaste åren har ökat 
i betydligt högre takt än tidigare. Vad detta 
beror på vet vi inte, men arten har ökat även 
i andra delar av landet under motsvarande 
tidsperiod. 

Sammanfattning  
Den första häckningen av gråhakedopping 
i Uppland konstaterades i Dannemorasjön 
1975. Under slutet av 1970-talet hittades 
häckande par även i ett par andra sjöar i 
Dannemoratrakten och 1980 likaså i Erken. 
Arten fortsatte att häcka med några få par i 
dessa sjöar och efterhand spred den sig även 
till andra sjöar i rapportområdet. Karaktäris-
tiskt för dessa sjöar är att de är grunda och 
vegetationsrika samt ofta belägna i anslutning 
till odlingsbygd. Antalet häckande par ökade 
endast långsamt in på 2000-talet, men takten 
har stegrats under de allra senaste åren. Från 
att tidigare bara ha häckat i sjöar, finns en-
staka par numera även i viltvatten samt längs 
kusten och i skärgården. Årets inventering 
resulterade i att vi uppskattar det häckande 
beståndet i Upplands rapportområde till i 
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storleksordningen 45-55 par, d.v.s. en rejäl 
uppgång under de allra senaste åren.
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SOF:s årsmöte 21 april, Flygstaden Söderhamn – 
kort rapport från ordförande
JAN WÄRNBÄCK

SOF:s årsmöte genomfördes under helgen 
20-22 april i Söderhamn och UOF närvarade 
genom undertecknad under lördagen.

Ett antal punkter gicks igenom under da-
gen där några av de mest intressanta redogörs 
för nedan.

JORDBRUK – SOF har numer en koordinator 
för ortolansparv och efter det upprop som 
gjordes under 2011 finns också en summa 
pengar som är tänkt att användas bl.a. för att 
ersätta lantbrukare som genomför åtgärder 
som gynnar arten. Ortolansparv är en av 
UOF:s prioriterade arter och föreningen har 
varit en drivande kraft i arbetet med arten. 
Detta har resulterat i att ett åtgärdsprogram 
har skrivits och sannolikt kommer antas 
under 2013.

LÄRKRUTOR – SOF:s projekt med lärkrutor 
presenterades också av den anställda projekt-
ledaren. Projektet startades lokalt i Uppland 
på initiativ av UOF men har nu flyttats upp 
till SOF för att få en större nationell spridning. 
Arbetet med lärkrutor har mycket stor poten-
tial att stärka SOF både som en fågelskydds-
aktör och för att öka antalet medlemmar.

SKOGSKYDD – SOF:s projekt Samskog, som 
bygger på samma idé som jordbruksprojektet 
”Fågelskådare och lantbrukare i samverkan”, 
presenterades. Uppland är ett av de två land-
skap där projektet kommer att startas upp 
genom kontakter med lokala skogsägare. 

SKOGSCERTIFIERING – Frågan om SOF:s med-
verkan i skogscertifieringen FSC (Forest Ste-
wardship Council) kom också upp. Fler och 
fler miljöorganisationer har under de senaste 
åren hoppat av och nu är bara Världsnatur-
fonden och SOF kvar. Inget tydligt resultat 
kom ut av diskussionen men ett förslag var 
att se över hur länge SOF kan vara kvar så 
länge det inte sker radikala förbättringar 
certifieringssystemet.

JAKT – Stockholms Ornitologiska Förening 
(StOF) berättade om sitt arbete med skarv, 
en art som är hatad bland många fiskare. För 
tillfället finns ingen dialog och skarvfrågan 
är väldigt infekterad. Detta har blivit än 
tydligare efter förra sommarens äggprickning 
där flera ägg med kläckningsfärdiga ungar 
påträffades. Händelsen polisanmäldes men 
ärendet lades ner.

VINDKRAFT – Daniel Bengtsson gjorde en pre-
sentation om SOF:s vindkraftsarbete 2010-12 
som sedan följdes av en diskussion i mindre 
grupper. SOF:s policy om vindkraft ska upp-
dateras och Daniel fick en hel del förslag från 
mötet. UOF har haft mycket bra stöd av SOF 
i fallet med Vattenfalls ansökan om vindkrafts 
etablering i Forsmark.

I stort var det ett välbesökt och välar-
rangerat årsmöte.


