
Exempel på naturvårdsinsats: åkerholmar hävdas sällan numera och bränning under tidig vår är ett 
effektivt sätt att hålla tillbaka igenväxning med gräs och sly.  FOTO: PETTER HALDÉN

Har du idéer, vill du delta i inventeringar eller kanske vara med 
och röja biotoper för hackspettar och våtmarksfåglar? 
Eller vill du hjälpa oss att läsa remisser och ge synpunkter när vi 
får frågor om jaktfrågor, exploateringar och skogsavverkningar? 
Ta i så fall gärna kontakt med någon av oss i fågelskyddsgruppen!

Vill du  
hjälpa 

till?

I UOF FINNS sedan ett antal år en fågelskydds-
grupp, för närvarande bestående av fyra perso-
ner. Förutom undertecknad som är samman-
kallande ingår Debora Arlt, Peter Schmidt 
och Jan Wärnbäck. Många av föreningens 
medlemmar anser att ett medlemskap i UOF 
inte enbart är ett forum för fågel skådning, 
utan också ett sätt att bry sig om fåglarna 
och deras miljö. Genom att vara en förening 
med många hundra medlemmar är vi en stark 
röst i samhällsdebatten. Indirekt bidrar vi alla 
genom vårt medlemskap, men självklart är alla 
också välkomna att hjälpa till mer handfast. 

FÅGELSKYDDSGRUPPENS UPPGIFT är i första 
hand att samordna insatser i föreningens 
namn på området, och vi är helt beroende 

av enskilda medlemmars arbete och engage-
mang. Att bidr a till fågelskydd behöver inte 
kräva expert kunskaper eller tunga åtaganden, 
alla kan bidra utifrån sina egna möjligheter. 
Genom åren har vi drivit ett antal projekt, 
bland anna t kring ortolansparven och råkan 
i Uppland, holkprojekt och restaurering av 
Dalkarls kärret. Vi har också samarbetat med 
projekt Vitryggig hackspett och vi för en 
fortlöpande diskussion med länsstyrelsen och 
kommunen om olika naturvårdsfrågor. Seda n 
några år samordnar fågelskyddsgruppen 
dessutom de fågelinventeringar där UOF är 
inblandade. Vi tar gärna emot idéer på saker 
vi kan göra för att ytterligare hjälpa fåglarna.
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