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UOFMin tid som ordförande
TOMAS KJELSSON

Ett av de första problemen som jag stötte på 
som ny ordförande 2006 var att föreningen 
inte hade en egen postadress eller något eget 
telefonnummer. Detta tillsammans med vår 
logotyp är lite av vår identitet. Vid varje byte 
av ordförande så skiftades adressen och det var 
väldigt svårt att få någon kontinuitet vilket var 
förvirrande för exempelvis Länsstyrelsen och 
andra som vill ha kontakt med oss.

DET HÄR ÄR numera vår permanenta postadress:
Upplands Ornitologiska Förening
Box 59
SE-751 03 UPPSALA

Dessutom fungerade inte organisation kring 
arbetet med fågelskydd särskilt bra och sty-
relsen kändes lite splittrad. Det medförde att 
ordföranden ensam fick ta väldigt mycket an-
svar och gjorde de flesta uppgifterna på egen 
hand. Jag funderade över detta en tid och be-
stämde mig för att försöka få alla i styrelsen att 
känna sig delaktiga. Bästa sättet att göra detta 
var att tillsätta ett antal arbetsgrupper och att 
bilda en fungerande fågelskyddsgrupp.

FÅGELSKYDDSGRUPPEN bildades och vi satte 
in Mikael Malmaeus som sammankallande. 
Bland annat svarar arbetsgruppens medlem-
mar på remisser och håller kontakten med 
Länsstyrelsen och andra instanser. För närva-
rande arbetar de hårt med att försöka få till 
stånd ett naturreservat i Årike Fyris och har 
verkat för att få upp en punkt om att införa 
ett åtgärdsprogram för ortolansparven på 
SOFs agenda. Föreningens prioriterade arter 
i landskapet har även tagits med i Länssty-
relsens program för arbete med hotade arter. 
Fågelskyddsgruppen har också engagerat sig i 
råkfrågan i samtal med Uppsala kommun. 

ARBETSGRUPPEN ”TORNUGGLAN” med Kenneth 
Pless som sammankallande har bland annat 
inventerat fågeltorn i Uppland och arbetar för 

att kunna renovera torn och plattformar runt 
om i länet. Just nu försöker de göra något åt 
utsikten och tornen i Vissjön, Filmsjön och 
Klarvattendammen i Dannemora. Det finns 
också planer på att föreningen skall kunna 
tillhandahålla färdiga ritningar och rekom-
mendationer för hur man bygger fågeltorn 
och plattformar.

INVENTERINGSGRUPPEN med Peter Schmidt 
som sammankallande har under de senaste 
åren lyckats få till en bättre täckning av länets 
standardruttsinventeringar. Nattsångarinven-
teringen initierades som ett samarbete för 
miljöövervakning tillsammans med Länssty-
relsen i Uppsala län och denna pilotinsats har 
bidragit till att nattinventeringarna nu bedrivs 
i hela landet med nationell koordinering från 
Lunds Universitet. Ibland genomför invente-
ringsgruppen olika riktade artinventeringar.

FÖRSÄLJNINGSGRUPPEN som inledningsvis 
sköttes av Mattis Jansson men som numera 
tagits över av Adam Sterno ser till att vi är 
med på olika marknader och evenemang för 
att informera om fågelskådning och UOF. De 
har tagit fram en ny presentationsfolder och 
arbetar för att finna nya vägar att nå ut till 
allmänheten om föreningen och om fågel-
skådning i allmänhet. En del roliga incidenter 
och kommentarer dyker upp under tiden man 
pratar med folk om fåglar på olika evenemang. 
När vi stod och diskuterade med en person 
som tycktes gilla fåglar och gärna ville veta 
mer om dem så gick det upp för oss efter ett 
tag att han hade en annan infallvinkel än vi i 
frågan. Anledningen till att han gillade fåglar 
blev uppenbar när han sa att de smakar så 
gott. Mmm, very good birds, very good, sa han 
och smackade med tungan. Det visade sig att 
han var kock från ett medelhavsland.

PROGRAMGRUPPEN med Mattis Jansson som 
sammankallande arbetar med att ta fram ex-
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kursioner och olika inneträffar med föredrag 
om fåglar varje år.

Sedan har vi förstås den hårt arbetande RAP-
PORTKOMMITTÉN. De sammanställer den årliga 
fågelrapporten från Upplands rapportområde 
och har hundratusentals observationer från 
Artportalen att gå igenom varje år, en bedrift 
i sig. På SOF:s årsmöte tog jag upp frågan om 
hur vi skall behandla alla rapporter och om vi 
verkligen behöver rapportera så många arter 
med den årliga frekvens som vi gör nu? De 
andra föreningarna ställde sig lite oförstående 
till frågan, särskilt Dalslands OF. Ta en titt i 
Svalan så förstår ni kanske varför. Dalsland har 
ca 1% av de rapporter Uppland har under ett 
år,det är inget problem för dem.

FIU:S REDAKTION behöver inte någon större 
presentation. Tidningen utvecklas hela tiden 
och blir bara bättre och bättre, eller hur?
 
Nyligen startades även en FOTOGRUPP som skall 
främja fotografering av fåglar, bistå hemsidan 
och FiU med bilder samt förhoppningsvis i en 
snar framtid även utbilda oss andra i fotogra-
fering och bildbehandling.

UppX-tävlingen
Under de första åren som jag var med i sty-
relsen och senare som ordförande körde vi 
UppX, en tävling i vem som såg mest arter 
i Uppland under ett år. Det var en rolig och 
fartfylld tillställning som gav många nedslag 
på vår hemsida.Med tiden fick dock tävlingen 
mycket kritik,framförallt eftersom den av en 
del ansågs som ett slags ”bilbingo”. Nåväl, täv-
lingen finns inte längre men det har knappast 
förändrat ”bilbingo”-attityden som kritikerna 
trodde. Alla vill se en ny årsart, så är det bara, 
Tävling eller inte.

Hemsidan – www.uof.nu
När jag tog över som ordförande så insåg vi 
att det behövdes en förändring av hemsidans 
utformning efter ökande krav från såväl oss 
själva som olika medlemmar. Keith Bennett 
fick i uppdrag att titta över vad som kunde 
göras. Keith noterade att den nuvarande 

hemsidan tog för lång tid att ladda upp och 
därförärför förenklade han utformningen så 
att olika delar av hemsidan kan omdisponeras 
mycket lättare. I princip kan olika personer ta 
ansvar för olika delar av hemsidan och hålla 
dessa uppdaterade utan att det påverkar res-
ten av hemsidan, men fortfarande återstår att 
få fler personer engagerade i detta arbete.

UppFOTO
Efter att UppX avslutades så startade vi 
istället en tävling i att ta fina fågelbilder. Täv-
lingen gick ut på att ta den bästa fågelbilden 
i Uppland under ett år. Denna tävling har 
vi sedan kört i två år och många av bilderna 
har vi kunnat publicera både i FiU och på 
hemsidan. Tanken var att alla skulle ha möj-
lighet att rösta på bilderna de gilalde. Tyvärr 
blev omröstningarna inte särskilt välbesökta 
så tävlingen har nu lagts på is tills vidare. 
Bilderna som kom fram genom tävlingen har 
ändå varit mycket efterfrågade, inte bara av 
oss utan av andra som t.ex. olika Länsstyrelser 
runt om i Sverige.

Artrace
2008 startades ett första artrace som gick ut 
på att se så många arter som möjligt i Upp-
land under nästan ett dygn i februari. Det 
blev en succé redan från start och ca 15 lag 
brukar ställa upp i tävlingen. Den har sedan 
dess anordnats årligen av Weine Erlandsson, 
Ingrid Åkerberg och Johan Södercrantz. För-
hoppningsvis kommer den att fortsätta ett bra 
tag framöver också då det är ett trevligt inslag 
under en annars rätt dyster skådarperiod.

Weine Erlandsson och Ingrid Åkerberg arrangerar 
24-timmars artrace i februari. FOTO: ÅSA STEINHOLTZ
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Lärkrutor
Förra året fick Jan Wärnbäck en ide om att 
utforma så kallade lärkrutor i åkrarna med 
höstvete efter en engelskt förlaga. Tanken är 
att bonden lyfter på såmaskinen och lämnar 
en liten plätt osådd i den annars mycket täta 
grödan där lärkor och andra fåglar lättare kan 
komma åt för att söka föda. Vi drog igång 
detta under hösten 2010 och hade inte ens 
i vår vildaste fantasi kunnat föreställa oss 
den anstormning som blev. Radio, TV och 
tidningarna har uppmärksammat projektet 
och det kommer samtal från hela Sverige 
om att få köpa lärkrutor. Nu börjar det bli så 
stort att vi snart inte kan hantera detta och 
vår förhoppning är att SOF skall ta över den 
mesta av administrationen. Så har du inte 

Fåglar utanför Uppland
HANS RYTTMAN

I min sista sammanställning i FiU vill jag 
börja med Calidris (nr 2, 2011) där en 
f d Uppsalaskådare Tommy Gustafsson har 
fått pris som Årets ÖOF:are 2011. Han får 
priset för sitt otroliga arbete under en lång 
tid för ÖOF och för naturvården på Öland. 
Han har lagt ner många ideella timmar på 
att restaurera våtmarken Maren, ett svart-
tärneprojekt och sitt långvariga projekt med 
kattuggleringmärkning. I numret har också 
Tommy skrivit om både svarttärneprojektet 
och restaureringen av Maren.

I Fåglar i Västmanland (nr 4 2010) 
redogörs för arbetet med inventeringen av 
ortolansparv i Västmanland. 36 hannar upp-
täcktes vilket är det bästa resultat på fem år. 
Ortolansparven är ju intressant för Uppland 
då två upplandskådare har varit speciellt 
aktiva ortolansparvsforskare (Åke Berg och 
Bengt-Olov Stolt). Ortolansparvens prekära 
situation finns ju också beskriven i Vår Fågel-
världs nummer 4 2011. 

I Anser finns en varje år återkommande 
rubrik ”Rara häckare i Skåne”. I nr 4 2010, 
finns 2010 års resultat. Flera av arterna finns 
även i Uppland i större populationer och är 
inte sällsynta här och några har aldrig häckat; 
tornuggla, svartbent strandpipare, svarthakad 
buskskvätta, trädgårdsträdkrypare och korn-
sparv. Men för kanske en del läsare är upp-
giften om 12 lyckade häckningar av havsörn, 
sju häckningar av kungsörn och att fyra par 
skräntärna häckade i Skåne intressant.  

köpt lärkrutor redan så ska du passa på att 
göra det!

Som ni förstår så är föreningen inne i ett dyna-
miskt skede med en hel del som händer. Det 
finns alltid möjlighet att hjälpa till om man 
vill. Ta kontakt med någon i styrelsen eller i 
arbetsgrupperna och hör er för om behovet 
utifrån vad ni själva är intresserade av. Kanske 
har du någon egen ide om hur föreningen skall 
kunna utvecklas eller om en ny arbetsgrupp 
som kan föra oss vidare i framtiden. Ta gärna 
kontakt med oss i så fall!

Ordföranden

Tomas Kjelsson

Redaktionen tackar Hans Ryttman för dessa 
återkommande artiklar genom åren. Fören-
ingen fortsätter att få utbytestidningar och vi 
undesöker just nu möjligheter att hitta någon 
lokal där vi kan ställa ut dessa tidningar för alla 
medlemmar att ta del av. Mer info kommer på 
hemsidan.”


