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Ordförande Wärnbäck, tillfälligt assisterad av dottern Hedda, i färd med att ringmärka en sparvhök 
på Örskär. FOTO: PETER SCHMIDT

Ny ordförande i UOF – Jan Wärnbäck!
JAN WÄRNBÄCK

På årsmötet 25 mars hade jag den stora äran 
att väljas in som ny ordförande för Upplands 
Ornitologiska Förening. Tomas (Kjelsson) 
nämnde redan under våren 2011 när han 
bestämt sig för att lämna posten att han gärna 
ville se mig som sin efterträdare. Fundering-
arna på att jag då skulle ta över har hunnit 
mogna och när det nu blivit realitet känns 
det väldigt roligt.  

VEM ÄR JAG DÅ? Jag är uppväxt i Örebro och 
flyttade till Uppsala för studier 1997. Året 
efter jag började plugga så läste jag en kurs i 
faunistik där det ingick att lära sig känna igen 
100 fåglar och deras läten. Jag gick igång på 
detta totalt och jag brukar sätta 1 mars 1999 
som startdatum för min skådarresa. Det var 
nämligen den dag då jag och min första led-
sagare in i fågelvärlden, Anton Nytén, även 
han bördig från Örebro (dock med tydligare 

dialekt än jag), lånade en kursares bil och drog 
till Sörmländska Landsort för att kryssa den 
asiatiska kalanderlärka som uppehållit sig där 
under vintern.

EFTER DE FÖRSTA åren så upptogs mer och mer 
av min fritid av fåglar. Men jag har inte nöjt 
mig med att bara titta på fåglar utan har också 
ringmärkt en del. Framförallt har detta skett 
på Nidingen i norra Halland, i det CES-pro-
jekt som Anders Arnell förra året återupplivat 
vid Vendelsjön och inom ramen för fältarbete 
med stenskvättor på Lagga/Lövstaslätten. De 
senaste åren har ringmärkningen framförallt 
bestått av att vittja de holkar jag har hem-
mavid. 

APROPÅ HEMMAVID så bor jag idag i ett av de 
stenskvätterevir på Laggaslätten som jag under 
tre år gick och undersökte som fältassistent. 
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Redaktionen har ordet

Så här vid midsommartid börjar det så smått lugna ner sig 
för många av våra medlemmar efter en hektisk tid i maj. 
Lägligt nog kommer så här årets andra FiU!

OM FÖRRA NUMRET var späckat med sällsynta besökare, så är 
vi denna gång tillbaka vid vår läst – djupdykningar i valda 
delar av den Uppländska häckfågelfaunan, fågellokaler och 
fågelskyddsprojekt. Utöver detta passar vi på att presentera 
föreningens nye ordförande Jan Wärnbäck som förhopp-
ningsvis har några kreativa år framför sig. 

HELT RARITETSFRITT BLIR det dock inte eftersom vi redan i 
april fick årets första tillskott på Upplandslistan – Wille 
Dietrichson berättar om den mycket oväntade upptäckten 
av en felflugen amerikanare.

Trevlig läsning önskar redaktionen!

Skriv gärna i FiU!
Artiklar, notiser, frågor 
och förslag m.m. skickas 
till fiu@uof.nu

Skicka in bilder till FiU! 
Har du tagit någon bra 
bild får du gärna skicka 
in den till fiu@uof.nu

Lustigt är också att den första stenskvätta jag 
fångade var strax nedanför det hus som idag 
är mitt! Till saken hör att jag när jag skulle ta 
ut fågeln så tappade jag den – kanske är det 
därför det minnet är så starkt!
 
UPPLAND ÄR ETT STORT och varierat landskap, 
något man inser när man börjar skåda, det 
finns väldigt mycket att upptäcka och många 
lokaler att besöka, både nära och lite längre 
bort. Jag har varit en hel del på Björn under 
ledning av Ulrik Lötberg och i likhet med 
många andra skådare så fascineras även jag 
av den ön. En annan person som sett behovet 
av att utbilda mig i både fågelkunskap och 
ö-kunskap och som jag är mycket tacksam 
för att han gjort detta är Petter Haldén. 2005 
var vi på Örskär tillsammans första gången 
och just denna skärgårdsö är nog den ö-lokal 
som jag besökt oftast under de senaste åren. 
Dagligdags så blir det mest skådning i när-
området och jag har lyckats skrapa ihop 130 
arter från tomten under de snart tre och ett 
halvt år vi bott där.     
 Jag tycker UOF är en vital 40-åring, men 
vi kan bli ännu starkare. Idag gör vi som 

förening fantastiskt mycket både inom fågel-
skydd, restaurering av marker, inventeringar, 
exkursioner och informationsspridning i 
vår uppskattade tidning Fåglar i Uppland. 
För att ännu flera ska upptäcka allt vi gör, 
ta del av det och engagera sig ännu mer ser 
jag några saker som jag vill genomföra. Det 
första är att skapa ett nätverk i Uppland i stil 
med Rapphönan det vill säga ett nätverk av 
kvinnliga fågelskådare under UOF:s paraply. 
Jag har redan samlat ihop en handfull namn 
på personer som sagt sig vara intresserade 
och förhoppningsvis kan det bli något av 
detta. Utöver det så tror jag fortfarande på 
att skapa en personpool, en grupp människor 
som är beredda att lägga säg 2 timmar per år 
på att hjälpa föreningen i olika, ofta publika, 
aktiviteter som t ex fågelskådningens dag, 
julmarknader eller liknande. 

Dessa aktiviteter tror jag i förlängningen 
kommer leda till fler aktiva kvinnor i för-
eningen och i styrelsen (vem vet rent av en 
kvinnlig ordförande nästa gång), fler medlem-
mar och därmed en ännu starkare UOF!


