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Den stora händelsen i varje förenings årscy-
kel – årsmötet – gick av stapeln den 26 mars 
2014. Runt 35 personer var närvarande och 
fick, förutom en mycket bra genomgång av 
föreningens verksamhet, avnjuta ett extremt 
spännande och lärorikt föredrag av Sveriges 
mesta nattskärrekännare, Urban Rundström. 
Han spred ljus över denna nattaktiva arts 
förehavanden både i Sverige och i övervint-
ringsområdena.

För er som inte var med är följande en 
kort summering om det viktigaste som hänt 
under 2013 samt en uppmaning att närvara 
vid kommande årsmöte 2015.

Liksom föregående år har UOF haft en 
bred verksamhet med exkursioner, samman-
ställning av årlig fågelrapport, utgivning av 
fyra nummer av tidskriften Fåglar i Uppland, 
inventeringar och synliggörande av vår verk-
samhet på diverse olika sätt. Modellen för 
organisationen i form av ett antal arbetsgrup-
per fungerar väldigt bra. Kombineras detta, 
som under 2013, med en funktionärsträff, 
så kommer sannolikt föreningen att stärkas 
ytterligare i det arbete som görs. Samtidigt 
finns i alla arbetsgrupper behov av fler delta-
gare, så tveka inte att höra av dig om du vill 
engagera dig.

Medlemsantalet är relativt stabilt med 848 
medlemmar 2013, vilket är en svag minskning 
av fullbetalande medlemmar jämfört med 
året innan. Glädjande nog fortsätter antalet 
familjemedlemmar att stiga och föreningen 
har nu 103 familjemedlemmar. Ekonomin 
har under 2013 sett mycket bra ut med ett 
resultat som efter diverse fonderingar slutade 
på runt 2 800 kronor plus. Den stora kostna-
den är tidskriften och den viktigaste orsaken 
till överskottet kan tillskrivas  tryckningen av 
rapportnumret i svartvitt, som blev mycket 
billigare än budgeterat. 

Styrelsen har träffats sex gånger under 
året och nedan redogörs för arbetsgruppernas 
verksamhet under 2013:

Verksamhetsberättelse 2013 – årsmöte 2014
JAN WÄRNBÄCK

Fågelskydd 
Första året av Projekt ortolansparv i samar-
bete med Enköpings kommun genomfördes; 
Vattenfalls planer på vindkraft i Biotestsjön, 
Forsmark lades ned – UOF har varit engage-
rad; En folder om råkans situation i Uppsala 
har framställts tillsammans med Uppsala 
kommun och är klar för spridning.

Försäljning  
Vid fyra tillfällen under året har föreningen 
visat upp sig: Vinterfåglar in på knuten på 
Granngården i januari, fågelskådningens dag 
vid Vindbron i maj, Stadsskogens dag i augusti  
samt julmarknad i Hågaby, Uppsala.

FiU 
Med fortsatt mycket hög klass i både layout 
och innehåll har Fåglar i Uppland kommit ut 
med fyra nummer om sammanlagt 208 sidor 
under året.

Inventering 
Alla standard- och nattsångarrutter genom-
fördes under 2013. Dessutom arrangerade 
UOF det nationella diskussionsforumet med 
Svensk häckfågeltaxering. 

Programgruppen 
19 exkursioner samt tre inneträffar genom-
fördes. Totalt hittade 433 deltagare till för-
eningens arrangemang, vilket är nästan 180 
fler än året innan. 

Regionala rapportkommittén  
Cirka 200 000 observationer har granskats 
och sammanställts. Fågelrapporten för Upp-
land publicerades, som brukligt de senaste 
åren, i fjärde numret av FiU. 

Rapphönan Uppland 
Har varit nav för ett flertal träffar och fågel-
quiz under året för intresserade tjejer. Totalt 
har Facebookgruppen Rapphönan Uppland 
nu 51 medlemmar.
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Ringmärkningsgrupp 
Föreningen fick under slutet av 2013 en ny 
arbetsgrupp, vilket är mycket roligt. Förhopp-
ningen är att fler ska erbjudas möjlighet att 
vara med vid ringmärkning.  
Årsmötet avslutades med utdelning av Natur-
vårdspriset 2014, som firade 20 års jubileum 

Styrelsens motivering lyder:
Genom ett mångårigt arbete har Örskärs 
naturvårdsförening under Martin Irestedts 
ledning framgångsrikt arbetat med att res-
taurera betesmarkerna på västra Örskär, till 
fromma för öns fåglar och dess fågelintresse-
rade besökare. Henrik Manfredsson, vars kor 
betar på ön, har varit och är en nyckelperson 
i detta arbete – Henriks arbete med att trans-
portera kor över Örskärssund och stängsla in 
de magra markerna är beundransvärt. Kornas 
bete i kombination med en varsam restau-
rering gör strandängarna och betesmarkerna 
till lämpliga häckningsplatser för bland annat 
större strandpipare, rödbena, drillsnäppa, 
törnskata och trädlärka.

Kombinationen av ideella krafter, som år 
ut och år in arbetar för att öppna de igenväx-
ande hagarna, och en aktiv lantbrukare vars 
djur håller vegetationen i schack, har varit 
mycket lyckad på Örskär. 
UOF vill genom att dela ut föreningens 

Årets naturvårdspris tilldelas Örskärs  
Naturvårdsförening och Henrik Manfredsson

naturvårdspris till Örskärs Naturvårdsför-
ening och Henrik Manfredsson uppmuntra 
till fortsatt arbete för fåglarnas väl i många 
år framöver.

Priset består av 1 000 kronor i kontanter 
och en fågelakvarell.

Martin Irestedt och Henrik Manfredsson tar 
emot årets naturvårdspris.

sedan instiftandet 1994. Priset tilldelades 
Örskärs Naturvårdsförening genom Martin 
Irestedt och Henrik Manfredsson för deras 
insatser att genom röjning och bete dämpa 
igenväxningen av Örskär till fromma både för 
öns fåglar och fågelintresserade besökare.

Nattkvist Svalgården
Kvinsgröta • Öland

8 sköna bäddar i dubbelrum
Exkursionsprogram 2014

Fågelguidningar

Fågelkurser 
Frågor om fåglar?

Välkomna till www.svalgarden.se
070-558 59 70


