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Rapport från föreningens årsmöte 2013
JAN WÄRNBÄCK

Den 27 mars höll Upplands Ornitologiska 
Förening (UOF) sitt årsmöte. Dragplåstret 
var Staffan Ulfstrand, professor emeritus vid 
Uppsala Universitet och välkänd profil i fågel-
sammanhang, som höll ett fågelföredrag med 
titeln ”Vår föränderliga fågelvärld”. Mötet var 
välbesökt med närmare 50 förväntansfulla 
medlemmar.

Föreningen har under 2012 bedrivit en 
mycket varierad verksamhet. Arbetet som 
genomförs är organiserat i så kallade arbets-
grupper, för att på så sätt få bättre utväxling 
på de engagerade funktionärerna. I alla arbets-
grupper finns det behov av fler deltagare, så 
tveka inte att höra av dig till föreningen om 
du vill vara med i föreningsarbetet.

Under 2012 har medlemsantalet varit 
stabilt jämfört med året innan. UOF har 859 
betalande medlemmar samt 76 familjemed-
lemmar, vilket glädjande nog är en ökning av 
antalet familjemedlemmar med 15 jämfört 
med året innan. Ekonomiskt är föreningen 
stabil, även om det under 2012 gjordes en 
förlust på 10 000 kronor. Denna balansera-
des med pengar från framtidsfonden. För att 
komma till rätta med detta negativa resultat 
kommer besparingsåtgärder att genomföras 
under 2013.

 Sju styrelsesammanträden har hållits lik-
som ett antal möten i arbetsgrupperna. Här 
följer en redovisning av de olika arbetsgrup-
pernas verksamhet under 2012:

FÅGELSKYDDSGRUPPEN – De tre viktigaste akti-
viteterna under 2012 var: 
• Tillsammans med Enköpings kommun

gjordes en ansökan till Länsstyrelsen om 
pengar  från det så kallade Lokala Na-
turvårdsanslaget (LONA) för att kunna 
genomföra det så kallade ortolansparvs-
projekt nordväst om Enköping.

• Förhandlingar med Östhammars kom-
mun om planerad vindkraft vid Biotest-
sjön i Forsmark.

• Färdigställande av en folder om råkornas
situation i Uppsala kommun. 

FÖRSÄLJNINGSGRUPPEN – har haft aktiviteter 
och spridit information om föreningen samt 
sålt böcker vid fem tillfällen: Vinterfåglar in 
på knuten på Granngården i januari, Fågel-
skådningens dag vid Vindbron i maj, Stadssko-
gens dag i augusti, Fjällnoradagen i september 
samt julmarknad i Uppsala.

REDAKTIONEN – Har under 2012 producerat 
fyra nummer av FiU med väldigt hög kva-
litet. Hela redaktionen ska ha en stor eloge 
för sitt arbete, där Bodil Östmans layout av 
tidningen gör den till en av Fågelsveriges 
mest estetiska.
 
INVENTERINGSGRUPPEN – Samarbetet med 
länsstyrelsen fortsätter och alla Upplands 14 
standardrutter har inventerats under 2012. 
Dessutom har 15 nattrutter genomförts. 
 
PROGRAMGRUPPEN – UOF har genomfört 18 
exkursioner, 13 på våren och fem på hösten, 
samt en inneträff. Totalt har 255 personer 
deltagit på dessa aktiviteter. 

REGIONALA RAPPORTKOMMITTÉN – har granskat 
225 790 observationer i rapportsystemet 
Svalan, publicerat en fågelrapport i nummer 

50 medlemmar besökte årsmötet.
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4 av Fåglar i Uppland samt genomfört riksin-
ventering av dvärgmås och rördrom.

TORNUGGLAN – Aktiviteten har varit mycket 
låg under året, och det har tagits beslut om 
att lägga aktiviteterna inom gruppen på is 
tillsvidare.

 RAPPHÖNAN UPPLAND – Kristin Forssell berät-
tade om UOF:s senaste grupp som startades 
under hösten 2012. Rapphönan Uppland är 
öppen för alla tjejer att vara med i. Hör av er 
till Kristin på kr.forssell@gmail.com eller kolla 
på Facebookgruppen Rapphönan Uppland.  

Årsmötet antog också en policy för ansök-
ningar av medel från UOF:s fågelskyddsfond. 
Policyn kommer läggas ut på hemsidan, men 
innebär att alla föreningens medlemmar har 
möjlighet att söka pengar, max 5 000 kronor, 
för milersättningar, restaureringar och med-
finansiering i ansökningar. 

Efter utdelning av naturvårdspriset till 
Matts Pettersson (se separat text) och en 
fikapaus underhöll Staffan Ulfstrand mötet 
med skarpa analyser och utmanande påstå-
enden. Tack alla för era insatser och varmt 
välkomna nästa år.

UOF:s naturvårdspris 2013
JAN WÄRNBÄCK

Naturvårdspriset gick i år till Matts Petters-
son, lantbrukare på Stora Kilsgård utanför 
Enköping. Matts brukar marker i ett område 
där det fortfarande finns ortolansparv, och 
hans arbete och engagemang är väldigt bety-
delsefullt till fromma för arten. 

Motiveringen löd:
”Matts Pettersson tilldelas UOF naturvårdspris 
2013. Med sitt breda naturintresse kombinerat 
med stor nyfikenhet har Matts provat och ge-
nomfört brukningsmetoder för att gynna fågel-
faunan på sina marker. Matts är ett föredöme 
för andra lantbrukare och ett bevis på att det 
går att driva rationellt jordbruk samtidigt som 
man gynnar den biologiska mångfalden.

 
Det område som Matts brukar hyser Upp-
lands starkaste fäste för den i odlingsland-
skapet akut hotade ortolansparven. Matts har 
med stort intresse tagit del av de fakta och 
förslag som UOF och andra kommunicerat. 
Han har med stor entusiasm och stolthet 
värnat om ortolansparvarna på sina marker 
genom att utföra fågelfrämjande åtgärder och 
anpassa tidpunkter för brukande. 

I ett större perspektiv är det av avgörande 
betydelse för naturvården att samarbeta med 
lantbrukare av Matts kaliber – orädd att prova 

nya saker men samtidigt med stor integritet. 
Som representant för denna grupp av viktiga 
lantbrukare är Matts en mycket värdig mot-
tagare av UOF:s naturvårdspris 2013!

Vi hoppas att denna utmärkelse skall 
inspirera Matts till fortsätt engagemang för 
naturen, fåglarna och specifikt för ortolan-
sparvarna på sina egna marker, men också att 
utnämningen skall fungera som inspiration för 
andra lantbrukare.”

En akvarell signerad Peter Elfman överlämnades 
till årets pristagare.


