Protokoll rrk Upplands ”höstmöte” 10 november 2018

Plats: Bravidas kontor i Uppsala, Verkstadsgatan 11 i Boländerna
Tid: Kl 10.00-16.00. Varav 10.00-14.00 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, Debora Arlt, Magnus Liljefors.
Kalle Brinell (adjungerad)
Frånvarande Lars Bern & Pekka Westin

Mötets öppnande.

Godkännande av dagordning.
Dagordningen godkändes.

Föregående mötesprotokoll inkl avstämning att göra-listan
Protokollet gicks igenom. Kommenterar till protokollet fångas upp i punkterna
nedan.
Skyddade arter:
Petter följer upp frågan med Johan Nilsson vad som hänt och om Rrk kan lägga in ett
”tillfälligt” skydd om det skulle behövas, tex vid en häckning som bedöms känslig.
Magnus har uppdaterat vissa arter för att ta bort ”blankettkrav”. Arbetet ska slutföras
inom kort.
Fredrik ska lägga in ”artansvarig” för alla arter för 2018-års rapport direkt i
Artportalen.
VIKTIGT DATUM:
Fyndtexter till NRK och fågelrapporten skall vara klara senast 1 mars 2019.

2017-års rapport.
Rapporten är fortfarande lite för lång. Ett önskemål från redaktionen är att rapporten
begränsas till 64 sidor. 2017-års rapport är på 76 sidor… Vi bör överväga att begränsa
vissa arttexter och istället skriva separata artiklar om vissa arter och
sammanställningar.
För 2018-års rapport bestämdes att vi går igenom ”grovrapporten” när denna är
färdig för att då se om innehållet och omfattningen är den vi önskar.

Runda bland ledamöterna
DA – fortsätter med samma arter som föregående år samt skriver även om göktyta
och tornseglare.
PS – som tidigare + duvor, nattskärra och labbar.
KB – granskar blanketter.
MT – fortsätter som tidigare.
FF – släpper blankettgranskning. Ansvarar för måsar och trutar.
BD – fortsätter som tidigare samt tar rördrom. Åtar sig även att föra in den färdiga
rapporttexten under respektive art i fyndtexten i AP. Obs att denna ska kopieras efter
den obehandlade fyndtexten. Det blir alltså två separata texter under varje art.
YH – fortsätter som tidigare.
ML – fortsätter som tidigare + tar även hackspettar. Ansvarar även för
blanketthantering samt för kontakten med RK.
Lars Bern – fortsätter med tidigare arter samt tillfrågas om han även kan ta ugglorna.
(Det kan han inte efter kontakt efter mötet PH Kommentar)
Pekka Westin – fortsätter som tidigare. Vissa arter, som framgår av artlistan,
bearbetas och valideras av resp. person som framgår av artlistan. PW skriver text
baserad på de bearbetade fynden.
PH – fortsätter som tidigare.
OBSERVERA att alla som validerar måste i god tid gå igenom sina arter och i
förekommande fall markera obsar där vi vill ha ytterligare information samt inleder
dialog med berörd observatör. När ytterligare information begärs alt blankettkrav
sätts bör observatören få en tidsfrist att svara.

NRK – Vad är på gång?

FF rapporterade vad som hänt och om vad som är på gång. Arbetet med att ta fram
nationella riktlinjer för vissa arter/grupper pågår. Diskussion följde om
rapportområdets avgränsning. Bör vi följa läns- eller landskapsgränser?

Gemensam dokumentbank
UOF har öppnat en gemensam molntjänst som Rrk eventuellt kan använda. PS och
PH följer upp om och i så fall hur Rrk kan använda denna.

Fyndhantering/Validering – påminnelse om arbetssätt.
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. Alla uppmanas att i första hand använda
”bedömningsfunktionen” eftersom de underliggande fynden då finns kvar.
PH tar kontakt med Rrk Skåne för att höra hur de arbetar med tex avvikande
fenologifynd och om de använder objektiva kriterier.
OBSERVERA – alla validerare ska gå igenom de gällande valideringsreglerna för sina
arter och föreslår eventuella förändringar i rapportmallen till nästa möte. Det kan tex
finnas anledning att se över antal och ”fenologifönster”.

Nästa valideringsmöte
Separat kallelse kommer. Mötet blir troligen i januari 2019.

Blankettgranskning
Närvarande: Martin Tjernberg, Petter Halden, Peter Schmidt, Kalle Brinell, Ragnar
Hall, Joakim Djerf, Johan Södercrantz, Fredrik Friberg och Magnus Liljefors.
Mötet inleddes med en uppskattad bildvisning och diskussion om kaspisk trut mfl.
Särskilt diskuterades de tre fynden av kaspisk trut under hösten.
Vi beslutade att godkänna den kaspiska truten som setts och fotograferats vid
Uppsala och Hånsta 17-18 okt. Denna individ är väl dokumenterad med foton av
stående och flygande fågel. Fågeln uppvisade oruggade skapularer och mantel men
det är inom variationen.
Även Kalle Brinells förbiflygande trut från Björn godkändes efter bildgenomgång.

Den tredje kaspiska truten, fotad och rapporterad av Kristina Åkersdotter Andersson
den 17 okt vid Kungsängen bordlades. Mycket talar för att det är en kaspisk trut, och i
så fall ett annat ex, men vi skulle vilja se bättre bilder och framförallt bilder på stjärt
och vinge. Ärendet ej avslutat vid pressläggning.
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

