
Protokoll rrk Upplands ”vårmöte” 27 januari 2018 

 

Plats: Bravidas kontor i Uppsala, Verkstadsgatan 11 i Boländerna 

Tid: Kl 09.00-16.00. Varav 09.00-14.00 för validerare med artansvar och 14.00-
16.00 för blankettgranskare.  

09.00-14.00 

Närvarande: 

Bill Douhan, Martin Tjernberg, Peter Schmidt, Petter Haldén, Fredrik Friberg, Yngve 
Hareland, Magnus Liljefors. 

Debora Arlt (adjungerad) 

 

Mötets öppnande. 

 

Godkännande av dagordning. 

Till föreslagen dagordning lades även punkten: Om-/nyval av ledamöter till RRK. 

Dagordningen godkändes.  

 

Föregående mötesprotokoll inkl avstämning att göra-listan 

Avrapportering av Nrk:s arbete fram till nu. Protokollet gicks igenom. Kommenterar 
till protokollet fångas upp i punkterna nedan. 

Påminnelse om viktiga datum: 

Fyndtexter till NRK och fågelrapporten skall vara klara senast 1 mars 2018. 

Rapporten ska i sin helhet vara klar till 15 april för leverans till FiU. Perioden 1 
mars-15 april skall alltså användas av Bill för att redigera texter och kommunicera 
dessa med respektive textförfattare. 

Fredrik lade in ”artansvarig” för alla arter för 2017-års rapport direkt i Artportalen.    

 

Nya NRK – Vad är på gång? Hur samordnas arbetet med rrk? (Fredrik) 

Fredrik Friberg är sammankallande. FF rapporterade om vad som är på gång. 

- En ny lista och riktlinjer för blankettkrav mm gemensam för hela Sverige är 
under framtagande. Avsikten är att bedömningar ska bli mer enhetliga. De nya 
blankettkraven kommer att gälla från 2018. 
 



- Fredrik ser till att ”NRK-listan” kommer ut till samtliga i Rrk. Vi måste dock 
själva, tills vidare, tagga fynden för nationell publicering. 
 

- Arbetet med ”nationellt skyddsvärda arter” är inte färdig. Nrk har inte kommit 
till beslut hur detta arbete ska organiseras. 

 

Runda bland ledamöterna, artansvar och arbetsuppgifter. Pekka och 
Mats arter. Redigering rapport mm.  

Arterna fördelades mellan ledamöterna enligt lista, inklusive validering av vissa av 
Pekkas arter. Gäller för 2017 och 2018. Artfördelning bifogas detta protokoll. 

Pekkas och Mats E:s obsar är inlagda genom Martin. 

Antal ledamöter och ev nyval diskuterades. Ledamöter för omval på två år till 2020 
vid kommande årsmöte i UOF är: 

Fredrik Friberg– Ja till två år till 

Anders Jansson –Ja till två år till 

Bill Douhan – Ja till två år till 

Martin Tjernberg – Ja till två år till 

Ragnar Hall och Johan Södercrantz vill fortsätta med att döma blanketter. 

Beslutades att även tillfråga Joakim Djerf och Debora Arlt. Både Joakim och Debora 
har tackat ja till att medverka som ledamöter i rrk Uppland. Debora och Joakim 
föreslås för UOFs styrelse som ledamöter på två år, dvs t.o.m. 2020.  

  

Fyndhantering/Validering – påminnelse om arbetssätt.  

Vid meddelande till rapportör att ”dokumentation efterfrågas” ska vi meddela vad 
som efterfrågas och varför. En hövlig ton bör användas. Följ upp meddelandet om vi 
inte får svar inom en månad. Magnus tar fram förslag till text för meddelande om 
underkända fynd. 

Vi gick noggrant igenom arbetssätt för validering och sammanställning av fynd, tex 
hur fynd av häckningar etc ska sammanställas. Lathund för validering och 
sammanställning av fynd bifogas separat.   

Hantering av fynd i AP av skyddade arter. Exempel ängshök. 

Efter diskussion beslutades att PH och BD tar kontakt med Artportalens 
administratörer för att utreda möjligheten att automatiskt dölja fynd av känsligare 
arter, tex ängshök. 

 

Häckningskriterier (Lars) 



Frågan är hanterad. 

 

Slopa automatiskt blankettkrav på anmärkningsvärda fynd.  

PH hade inför mötet presenterat ett förslag. Vissa smärre justeringar diskuterades. 
Framförallt bör vi utnyttja möjligheten att ”formlöst” begära in kompletterande 
uppgifter direkt från rapportören. Primärt är det ett ansvar för den ledamoten som 
ansvarar för arten. Vi vill kraftigt begränsa användandet av blanketter. Finns fullgod 
dokumentation i form av foton etc bör det räcka. I tveksamma fall kan rapporten 
diskuteras genom mail mellan ledamöterna. PH skickar den reviderade och slutliga 
”kravlistan” till berörda ledamöter. 

Magnus åtar sig att gå in i artportalen och ta bort blankettkravet på arterna som 
anges i listan. Detta kommer i sin tur att ställa högre krav på att de ledamöter som 
har artansvar regelbundet kontrollerar om det är fynd som vi behöver begära 
kompletterande information/dokumentation om.  

 

Övriga frågor 

Som övrig fråga togs upp frågan om Rrk bör tillskapa en egen ”dokumentbank”. 
Access kan vara genom en molntjänst. Frågan bordlades till nästa möte. 

 

Nästa möte 

Planeras till andra halvan av november 2018. Separat kallelse kommer. 

 

Raritetsblanketter  

Närvarande: Martin Tjernberg, Petter Halden, Fredrik Friberg och Magnus Liljefors. 

Inkomna RK-rapporter dömdes och skickades vidare till RK. Utestående Rrk-arter 
bedömdes och städades undan. ML fortsätter att ”rensa upp”. 

 

Vid protokollet 

 

Magnus Liljefors 


