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VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR 

ÖSTERGÖTLANDS LÄNS ORNITOLOGISKA FÖRENING 2007 

 

 

Medlemmar 

 

Antalet medlemmar var 504 vid utgången av 2006 (mot 459 föregående år), alltså en ökning med 45 

personer. ÖLOF-medlemmarna är de SOF-medlemmar som bor i Östergötland.  

 

 

Sammanträden 
 

Årsmötet hölls i Naturcentrum, Linköping, den 4 mars. Efter de ordinarie förhandlingarna delades 

Svanägget ut till Gunnar ”Gebbe” Björkman för berömvärda insatser för den östgötska ornitologin 

under många år. Mötet avslutades med föredrag och bildvisning från Amazonas. Reseledaren och 

skribenten Samuel Hansson visade fågelbilder bland annat från våtmarken Pantanal och den 

brasilianska savannen. Årsmötet var ett samarrangemang med Linköpings fågelklubb. 

 

Styrelsen har under året sammanträtt vid åtta tillfällen.  

 

 

Inventeringar 
 

Inventeringsverksamheten 2007 var inriktad på tre olika projekt. Årets riksinventeringsart var 

nattskärra, och flera lokalföreningar och enskilda skådare bidrog till den kartläggningen. Insatserna i 

landskapet är ännu inte sammanställda, och har heller inte varit heltäckande, men det finns ändå en del 

uppgifter om artens förekomst framförallt i norr och sydväst. Under året har även den inventering av 

fågellivet i dammar och småvatten som startade 2006 fortsatt men i något mindre omfattning än första 

året. Det tredje inventeringsprojektet har varit kartläggningen av kungsörn, som med stöd från 

länsstyrelsens rovdjursanslag förmodas bli en löpande verksamhet under flera år. Det arbetet fick 

redan under sin andra säsong ett mycket positivt resultat – den (i sen tid) första kända häckningen 

lokaliserades efter ett mycket omfattande arbete, och boplatsen hittades. Reviret delades med Närke 

och boplatsen låg utanför vårt län, men detta är givetvis ändå en framgång i det mödosamma arbetet 

med att få bättre kunskap om örnarna i vår del av landet. 

 

Som en del av svensk häckfågeltaxering har ÖLOF (på uppdrag av länsstyrelsen) deltagit i arbetet med 

20 fasta standardrutter i landskapet.  
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Övriga händelser & aktiviteter 

 

Föreningen har sedvanligt stöttat det miljömärkta artrallyt, som gick av stapeln i januari. Denna 

aktivitet hade god uppslutning, och avslutades med KRAV-märkt middag och gemenskap. 

 

Med hjälp av datorfantomen Niclas Strömberg har ÖLOF:s hemsida utvecklats under året. Bland annat 

kommer man att kunna hitta den guide till östgötska fågellokaler som Johan Elfström arbetat med på 

hemsidan. 

 

Östgötasvararen lades slutligen ned under sommaren 2007. Den fyllde inte längre någon egentlig 

funktion, då information om fågelobservationer nu i stor utsträckning hittas på Svalan. 

Östgötasvararen var vid sin bortgång en av de absolut sista lokalsvararna som fortfarande fanns kvar i 

landet. 

 

Under året har styrelsen arbetat med att modernisera stadgarna, genom att övergå från 

prenumerationsavgift på Vingspegeln till medlemsavgift i föreningen (inkl. medlemstidningen), införa 

familjemedlemskap och byta namn på föreningen och därmed skifta fokus från län till landskap. SOF 

har hjälp oss med framtagandet av de nya stadgarna, och också godkänt det nu liggande förslaget. I 

november genomfördes ett medlemsmöte, då första beslutet om de nya stadgarna togs. Medlemsmötet 

skedde i samband med att rovfågelkännaren Magnus Ullman besökte Linköping och pratade om 

fältbestämning av Aquila-örnar. 

 

Den 15 november organiserade ÖLOF årets regionmöte i Motala, med god uppslutning av 

lokalföreningar. 

 

 

Vingspegeln 
 

Vingspegeln kom under året egentligen ut med fem nummer, eftersom nummer 4/06 var försenat. 

Nummer 1-4 2007 omfattade 112 sidor. Antalet prenumeranter uppgick till 411, vilket innebar en 

minskning med fyra jämfört med året före.  

 

En av de viktigaste frågorna under 2007 har varit att lösa problemen som Vingspegeln brottats med en 

tid. Material har inte kommit in, varför nummer ett under några år bara varit en medlemsmatrikel. 

Redaktionen har varit pressad av för tung arbetsbelastning, och utgivningen har halkat efter. För att 

lösa detta har styrelsen under året tillsatt Leif Jern som en direkt koppling mellan redaktionskommittén 

och styrelsen, med övergripande ansvar för utgivningen. Redaktionen har också förstärkts med flera 

nya krafter. Mycket glädjande är att arbetet gett gott resultat: Vingspegeln har kommit ikapp 

tidsschemat (under 2007 tog vi in nästan ett halvår, och gav alltså ut fem nummer), det finns inte 

någon brist på material, och från 2008 kommer nummer ett inte längre att behöva vara ett 

matrikelnummer. Många har jobbat hårt med detta, och vi är mycket glada över att problemen verkar 

ha löst sig. 

 

Förlusten av prenumeranter som vi upplevt under några år har med all sannolikhet varit kopplad till 

tidningens problem. Framöver kommer vi att satsa på att öka intresset för Vingspegeln, och målet är 

att medlemsantalet ska komma en bra bit över det gamla antalet prenumeranter. Fågelintresset i 

landskapet är stort, och den potentiella medlemsbasen betydligt större än 400 personer – målet är alltså 

att bli större och starkare, inte minst för att kunna föra en aktiv naturvårdsdiskussion med tyngd 

bakom.  
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Naturvårds- och fågelskyddsdebatt 
 

Föreningen har under året tagit initiativ i naturvårdsdiskussionerna genom två debattinlägg i dagspress 

samt medverkan i ett inslag i Östnytt. Den ena debattartikeln och TV-inslaget följde på en i vårt tycke 

fördomsfull artikel om storskarv, publicerad i Corren i slutet av juni. I december skrev vi också en 

debattartikel i Corren om regeringens nedskärningar i anslagen till arbetet med biologisk mångfald, 

och vilka konsekvenser detta kan få. Styrelsens mål är att flytta fram positionerna i 

naturvårdsdebatten, och tyvärr har vi anledning att tro att behovet av detta kommer att vara stort även 

framöver. 

 

 

Ekonomi 
 

Föreningens ekonomi är fortsatt god, trots ett litet underskott 2007. Se bifogad resultat- och 

balansräkning för detaljer. 

 

 

Funktionärer 

 

Styrelsen har under året bestått av: 

 

Kjell Carlsson (ordförande) 

Lars Johansson (vice ordförande & sekreterare) 

Barbro Nordström (kassör) 

Leif Jern 

Martin Larsson 

Anders Jörneskog 

Pär Nilsson 

Tommy Tyrberg (adjungerad) 

 

Revisorer: Elke Myrhede & Ann-Christine Wiklander 

 

Revisorssuppleanter: Gunnar Myrhede & Bengt Andersson 

 

Valberedning: Dan Nilsson (sammankallande), Lars Gezelius & Bengt Arhall 

 

 

 

På styrelsens uppdrag, februari 2008 

 

 

 

Kjell Carlsson 

 

 

 


