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FÅGLAR 
I UPPLAND  

Fåglar i Uppland  (FiU) utges av 
UOF Upplands fågelskådare och 

utkommer med fyra nummer 
per år. FiUs främsta syften är att 
publicera material om fåglar och 
fågellokaler i Uppland, vara länk 
mellan UOFs funktionärer och 
övriga medlemmar samt vara 
debattforum för föreningens 

medlemmar.
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FRÅN REDAKTIONEN

Upplands Ornitologiska Förening (UOF) – Upplands 
fågelskådare är en ideell förening vars främsta syften 
är att främja utforskandet och skyddet av Upplands 
fågelfauna, väcka och underhålla intresset för fågel-
faunan och fågelmiljön samt skapa kontakt mellan 
föreningens medlemmar

STYRELSE 
Ulrik Lötberg (ordförande), Patrick Fritzson (kassör), Boel Elvhammar Wåhlin, Martin 
Molin, Nina Janelm, Samuel Persson, Lynx Beverskog, Per-Åke Södersten (suppleant).

REGIONALA RAPPORTKOMMITTÉN (RRK)
Rrk samlar in, registrerar och bedömer fågelobservationer från rapportområdet, 
sammanställer en årsrapport för publicering i Fåglar i Uppland och i Fågelåret 
(BirdLife Sverige) samt tar initiativ till inventeringar och andra undersökningar 
om fåglarna i Uppland. Kontaktperson: Magnus Liljefors, magnus.liljefors@
gmail.com

FÅGELSKYDDSGRUPPEN
Fågelskyddsgruppen verkar för skydd av betydelsefulla fågelområden, genom-
för fågelinventeringar samt bidrar med kunskap och idéer till myndigheter och 
organisationer. Ansvarig: Mikael Malmaeus, tel: 073-078 97 31

SMÅFÅGELSKÅDARNA 
Småfågelskådarna är UOFs verksamhet för fågel intresserade barn i åldrarna 
6−12 år. .

RAPPHÖNAN UPPLAND 
Ett regionalt nätverk för fågel intresserade tjejer. För mer info, gå in på Face-
booksidan med samma namn.

BLI MEDLEM I UOF!
För att bli medlem i föreningen och få vår tidskrift Fåglar i Uppland hem i brev-
lådan sätter du in 170 kr på plusgirokonto 22 87 04-3. Familje-/stödmedlem 
kostar 30 kr utan FiU. Glöm inte att skriva namn och adress och att det gäller 
medlemskap!

Nu kommer fågelrapporteN för 2021; en diger sam-
manställning. Det är ett stort och viktigt arbete som 
görs av Regionala rapportkommittén varje år. Fåglar 

i Uppland kommer ut med fyra nummer per år; redaktionen 
har som målsättning att varje nummer ska ha en bredd som 
tilltalar alla våra cirka 900 medlemmar. Vi försöker därför att 
ha lite annat material även i rapportnumret. Denna gång kan 
ni läsa om hur vi kan hjälpa talltitan, som nu är nära hotad, 
att öka sin numerär; om inventering av råkor, något om de 
projekt som pågår inom UOF samt bilder från föreningens 
50-årsfest den 28 augusti i år.

Trevlig läsning, önskar redaktionen!


