
Det här numret blir Bodils premiärnummer 
och eventuellt gör vi så framöver att Bodil 
och Ragnar turas om att sätta ihop FiU. Det 
tar sin lilla tid att göra tidningen och ju mer 
vi kan dela upp arbetet, desto lättare blir det 
för var och en.

Trevlig sommar önskar Annika och övriga 
FiU-redaktionen!

Annika Rastén

Maj brukar vara en stressig månad 
för många av oss, så även för 
FiU-redaktionen. Planerna var att 

få ut nr 2 i slutet av maj i och med att vi har 
ett upprop om att inventera kornknarr med i 
tidningen. Nu lyckades vi inte nå det målet 
men även om tidningen kommer ett par veckor 
senare än tänkt är det inte för sent att ut och 
leta knarrar.

Ekonomin presenterades av vår kas-
sör Peter Schmidt. Pengaflödet till 
kassan är förstås helt beroende av 

medlemsantalet och trenden med dalande 
siffror de senaste åren kunde glädjande nog 
brytas under 2007. Detta år hade UOF 911 
fullbetalande medlemmar och ytterligare 
drygt 60 familjemedlemmar. Föreningens 
största utgift, tidskriften Fåglar i Uppland, 
har kunnat hållas nere utan att detta påverkat 
kvaliteten i övrigt. 

Ekonomin kunde med andra ord konsta-
teras vara fortsatt god inom en överskådlig 
framtid. Detta tillstånd är dock förgängligt och 
kräver naturligtvis ett ständigt arbete med att 
uppmuntra både gamla och nya medlemmar. 
Det svagt ökande medlemsantalet hoppas vi 
ska kunna hålla i sig och torde åtminstone 
delvis bero på vår mer utåtriktade profil under 
de två senaste åren. Satsningar skall dock gö-
ras med ett mål att få tillbaka medlemsantalet 

till över 1 000 medlemmar igen. En viktig del 
i detta är att locka till sig nya medlemmar. 
UOF skall ta fram ett nytt reklamblad och 
en s.k. pull-up med reklam för föreningen 
skall beställas och skall i första hand stå 
på nyöppnade interaktiva museet Biotopia i 
Vasaparken i Uppsala. Det är förstås också 
viktigt att nuvarande medlemmar tycker att 
föreningen är fortsatt värd att stötta genom 
att vi producerar en uppskattad medlemstid-
ning och hemsida och att vi är aktiva i allt 
från fågelskyddsarbete och inventeringar till 
mer sociala tillställningar som exkursioner, 
inneträffar och artrace. 

Den nyvalda styrelsen är sig personmässigt 
lik från förra året men har i och med årsmötet 
fått en ny medarbetare i form av suppleanten 
Jan Wärnbäck. Janne är dock ingen äkta 
rookie utan sitter sedan tidigare med i UOF:s 
Fågelskyddsgrupp. 

UOF:s årsmöte för att sammanfatta föreningsåret 2007 hölls den 26 mars på Evolu-
tionsbiologiskt Centrum. Tillströmningen brukar väl aldrig vara överväldigande, men 
40 tappra medlemmar hade i alla fall slutit upp till årsmötet! Föreningen bjöd på för-
friskningar i form av kaffe och ett urval av småkakor som tack för visat intresse.



UOF har sedan 2006 tillsatt olika arbetsgrup-
per för att engagera alla olika funktionärer 
på ett effektivt sätt. Dessa arbetsgrupper pre-
senterade sig och berättade om verksamheten 
under 2007 och vad som planeras för 2008.

Fågelskyddsgruppen med Mikael Mal-
maeus i spetsen svarar bl.a. på remisser samt 
överklagar olika beslut som man anser går 
emot föreningens syn i fågelskyddsfrågor. 
Gruppen har under året bland annat tagit 
fram en lista på prioriterade arter i Uppland 
(se FiU nr 1 2008) som man skall försöka 
arbeta med aktivt i fågelskyddssammanhang. 
Planerade aktiviteter under kommande året 
är bland annat ett fördjupat samarbete med 
Länsstyrelsen, t.ex. om deras punktdatabas 
för hotade fågelarter som man kan läsa om på 
annan plats i detta nummer. Ett generellt mål 
för 2008 är annars att parallellt med remiss-
svarsarbetet även komma med fler konkreta 
förslag och göra fler aktiva insatser i olika 
fågelskyddssammanhang.

Tornugglan som skall inventera fågeltorn 
samt plattformar i Uppland och ta fram rekom-
mendationer om hur dessa skall utformas. 
Arbetet är ännu i sin linda.

Inventeringsgruppen skall administrera 
och samordna olika lokala fågelinventeringar 
i Uppland. Till viss del överlappar målen och 
arbetet förstås med Fågelskyddsgruppens. 
Under förra året har man startat ett samarbete 
med Länstyrelsen i Uppsala län om miljöö-
vervakning i form av inventering av länets 14 
standardrutter. Detta har även genererat ett 
fint tillskott till föreningens fågelskyddsfond. 
Samarbetet fortsätter under 2008 och kommer 
att utökas med 14 s.k. punktrutter för att täcka 
in även nattsångare och ugglor. Föreningen 
har vidare genomfört en inventering av orto-
lansparv som också den skall fördjupas under 
2008. I år är det även dags för en ny invente-
ring av Uppsala kommuns råkpopulation och 
här kommer UOF att bistå och även fortsätta 
dialogen med Uppsala kommun.

Försäljningsgruppen sköts förtjänstfullt 
av Mattis Jansson och har lite olika produkter 

för försäljning, bl.a. böcker (t.ex. Fågelloka-
ler i Uppsala och Stockholms län), T-shirts, 
kepsar och CD-skivor. Gruppen hoppas även 
kunna sälja in platser på vår hemsida och 
reklam i FiU. Föreningen har medverkat vid 
ett flertal ”events” under 2007 och har inlett 
ett samarbete med Biotopia som är en bra 
kanal att få ut information om föreningen 
och intresset för fåglar i allmänhet. Planerade 
aktiviteter under 2008 är bland annat Fågel-
skådningens dag den 11 maj i samarbete med 
Biotopia och medverkan vid Stadsskogens 
dag, julmarknader etc.

Redaktionen för FiU ansvarar för inne-
håll och praktikaliteter runt medlemstidningen 
Fåglar i Uppland. För tredje året i rad kommer 
tidningen nu ut i rätt tid och av reaktionerna 
att döma är innehållet fortfarande mycket 
uppskattat.

Hemsidan är för tillfället en lämplig 
illustration på icke-betydelsen av geografi 
i internetsammanhang. Keith Bennet sitter 
utlokaliserad på Nordirland och drar i nuläget 
ett tungt lass på egen hand och tanken är att 
det under 2008 skall engageras fler personer 
i arbetet. I takt med att den nya hemsidan 
växer fram (lanserades i mars 2008) skall de 
olika arbetsgrupperna kunna uppdatera sina 
respektive områden på egen hand. Förhopp-
ningsvis kan hemsidan på så sätt bli än mer 
levande och aktuell.

Regionala rapportkommittén ansvarar 
för granskning av fågelobservationer i rap-
portområdet och producerar varje år en diger 
fågelrapport som publiceras i FiU. Arbetet 
sker ganska oberoende av föreningen och 
innefattar även t.ex. samordning av rikstäck-
ande inventeringar, vilket f.ö. just i år gäller 
kornknarr.

Alla arbetsgrupperna är självklart intres-
serade av att få fler som kan tänka sig att 
arbeta med olika uppgifter. Är du intresserad 
så kontakta oss på info@uof.nu.

Upp-X är föreningens återkommande artsam-
lartävling som förra året firade 5-årsjubileum. 



Till vinnaren 2007 delade föreningen ut lite för 
årstiden passande tulpaner samt ett medlem-
skap i föreningen under 2008. Lågoddsaren 
Weine Erlandsson stod åter överst på pallen 
och lyckades denna gång komma upp i re-
kordnoteringen 259 arter av de totalt 272 som 
noterades inom de uppländska revirgränserna 
under det relativt raritetsstinna året 2007. 
Grattis Weine!

Det årliga naturvårdspriset tilldelades åsikts-
maskinen Tommy Eriksson för hans mång-
åriga fågelskyddsengagemang genom arbete 
med bl.a. ringmärkning.

Juryns motivering löd:
Tommy Eriksson får UOF:s naturvårdspris för 
sitt mångåriga engagemang med att ringmärka 
fåglar samt för att skapa miljöer och biotoper för 
deras fortlevnad. Tommy har arbetat hårt med att 
ringmärka framförallt rovfåglar i sitt naturliga 
habitat men även med att ringmärka och släppa ut 
infångade duvhökar från jaktuppfödare av fasaner 
och rapphönor i Uppland och i Södermanland. 
Han har tillsammans med andra även arbetat för 
fågellokalen Broängarna och lyckats engagera flera 
krafter, bland annat kommunen, för att göra denna 
miljö mer vänlig både mot fåglar och mot männis-
kor. Vi hoppas att årets naturvårdspris skall sporra 
honom i hans fortsatta arbete och engagemang för 
Upplands fåglar.

Spännande bokföring och obligatoriska 
mötesparagrafer till trots var det kanske 
ändå efterföljande föredrag som var kväl-
lens dragplåster. Ett mycket intressant och 
lärorikt föredrag av Kristoffer Stighäll från 
Svenska Naturskyddsföreningen (SNF) som 
är ansvarig för Projekt vitryggig hackspett i 
Sverige. Kristoffer berättade om vitryggens 
och själva projektets status i landet och om 
anledningarna till varför arten haft en så ka-
tastrofal utveckling under det senaste seklet. 
Jämförelser i utseende på skogen gjordes 
mellan bl.a. nedre Dalälven och biotoper i 
Norge och Baltikum där arten fortfarande 
finns i goda antal. Kristoffer berättade vidare 
om det liknande och relativt framgångsrika 
projektet i Finland där man numera närmar 
sig tresiffriga antal häckande par efter en 
mycket prekär situation på 90-talet, på många 
sätt liknande den vi har i Sverige idag. UOF 
hoppas f.ö. kunna återkomma under året med 
rapportering i FiU om projektet.

Jag vill ännu en gång tacka alla som närva-
rade på mötet och hoppas att fler vill komma 
på nästa årsmöte.

Tomas Kjelsson
Ordförande

Priset bestod av 1 000 kr i kontanter och inte 
minst en tjusig akvarell föreställandes en fiskgjuse 
signerad Peter Elfman. Foto: Peter Schmidt

Kristoffer Stighäll och Tomas Kjelsson. 
Foto: Peter Schmidt


