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UOF:s fågelskyddsgrupp – en presentation
UOF:s styrelse har under en tid haft ambitionen att lyfta fram fågelskydd och naturvård
inom föreningen. Som ideell förening har det
emellertid varit svårt att förverkliga detta utan
att hårt knyta verksamheten till enskilda personer. Utan tvekan finns många duktiga personer i Uppland som arbetar med dessa frågor både inom föreningen och på andra håll.
Den fråga vi inom styrelsen har ställt oss är
på vilket sätt föreningen mer aktivt kan arbeta med fågelskydd.
Under 2006 bildades ett antal arbetsgrupper inom styrelsen som specifikt fokuserar på
skilda verksamhetsområden. En av dessa
grupper är UOF:s fågelskyddsgrupp. Formellt
fattar gruppen inga beslut, men vi arbetar med
olika frågor och kommer med förslag till styrelsen. Gruppen består för närvarande av undertecknad, Jan Wärnbäck, Peter Schmidt och
Tomas Kjelsson. Vid behov samarbetar vi
givetvis med andra sakkunniga personer och
vi vill gärna ha kontakt med och synpunkter
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från så många människor som möjligt.
Ett faktum som vi måste utgå ifrån är att
UOF är en ideell förening utan resurser att
anställa eller avlöna personal. All verksamhet måste således bedrivas av människor som
är beredda att lägga ner obetald tid på att utföra allehanda uppgifter. De personer som
bedriver fågelskyddsaktiviteter måste därför
givetvis få göra detta på det sätt som passar
och intresserar dem, och det finns inget självändamål med att knyta upp dessa personer i
föreningsarbete. Att försöka att organisera och
kontrollera dessa personer tycker vi är både
onödigt och dumt, och de försök i den riktningen som hittills har gjorts har inte resulterat i något värt att minnas.
Men i vissa fall är det faktiskt en stor tillgång att vara en förening med ett stort antal
medlemmar när det gäller att driva fågelskyddsfrågor. UOF åtnjuter förtroende som
remissinstans hos länsstyrelse och kommun
när det gäller frågor med anknytning till fågel-
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skydd och naturvård. Under 2006 har föreningen svarat på remisser gällande vattenskoterleder i landskapet, förvaltningsplan för
stora rovdjur, åtgärdsplan för havsörn, duvhöksjakt vid Wijs säteri (Bålsta), hägerjakt i
Järlåsa, vassklippning av Stennässjön, en
grustäkt i Bålsta samt en detaljplan för del av
Vallarparken (Norby, Uppsala). Vi har lämnat synpunkter vid bildning av naturreservat
vid Granåsen (Enköping), Signalberget (Enköping), Vamsta (Östhammar), Hovön-Alnön
(Östhammar) och Fäbodmossen (Uppsala). Vi
har också under året börjat systematisera och
diarieföra våra remissvar för att i framtiden
kunna följa upp vad vi har sagt i olika frågor.
Vi har deltagit i samrådsmöten kring den planerade återupptagna gruvverksamheten i
Dannemora och kring en vindkraftspark vid
Finngrunden. Vi har också varit aktiva i samband med framtagandet av ny översiktsplan
för Uppsala kommun och på olika sätt försökt få till stånd en genomtänkt strategi för
stadens råkor. Några av dessa ämnen kommer vi att skriva mer om i kommande nummer av FiU.
UOF spelar även en aktiv roll i specifika
naturskyddsåtgärder. Som nämnts har flera
personer under årens lopp framgångsrikt sökt
pengar för olika projekt, något som underlät-

tats av att UOF stått bakom ansökan. Inte sällan är det dessutom några av föreningens
medlemmar som deltagit i exempelvis olika
fågelinventeringar.
Fågelskyddsgruppens ambition är att ytterligare stärka UOF:s roll lokalt i fågelskyddsfrågor. Vi tänker inom kort lansera en
lista med prioriterade fågelarter som vi anser
särskilt skyddsvärda i Uppland. Tanken är att
vi i olika sammanhang ska lyfta fram betydelsen av dessa arter och om möjligt även
initiera eller stödja projekt för att skydda
dessa. Vi uppmanar också våra medlemmar
att hjälpa till med övervakning av dessa arter
och kanske känna oss lite extra stolta när vi
avnjuter dem i våra marker. Exakt vilka arter
som kommer att ingå i denna lista är för närvarande inte helt klart, men en art som kommer att ingå är ortolansparv. Vi hoppas kunna
genomföra någon typ av landskapsinventering av arten under våren 2007. Självklart
hoppas vi på din hjälp!
För fågelskyddsgruppen
Mikael Malmaeus
För kontakt med fågelskyddsgruppen
Mikael Malmaeus 018–24 41 74
micke.malmaeus@home.se
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