
 

 
 

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR 

ÖSTERGÖTLANDS ORNITOLOGISKA FÖRENING 2015 

 

Medlemmar 

2015 hade ÖgOF 430 medlemmar, varav 373 huvudmedlemmar och 57 familjemedlemmar. 

Detta är en liten ökning sedan året före. 

 

Protokollförda möten 

Årsmötet hölls tillsammans med Linköpings fågelklubb på Naturcentrum i Linköping 1 mars. 

Efter årsmötet visade Claes Svedlindh bilder från en resa till Trinidad & Tobago. Styrelsen 

hade elva protokollförda styrelsemöten under året. Naturskyddsföreningen i Finspång var värd 

för årets regionmöte med ÖgOF och landskapets lokalföreningar som hölls 18 november. 

 

Inventeringar 

ÖgOF organiserade den östgötska delen av den nya nationella sjöfågelinventeringen 

(våtmarksinventeringen); glädjande nog blev Östergötland ett av de landskap som det 

inventerades flest sjöar och våtmarker i. Som en del av svensk häckfågeltaxering deltog 

föreningen (på uppdrag av länsstyrelsen) i arbetet med fasta standardrutter i landskapet. 

 

Vingspegeln 

Vingspegeln kom under året ut med fyra nummer på sammanlagt 124 sidor. Arbetet med 

tidningen löpte utan större problem, och det var ingen brist på material. Leif Jern var ansvarig 

utgivare och direktlänk mellan styrelsen och redaktionen. Elke Myrhede fungerade som 

manusmottagare, Magnus Bergvall var bildansvarig medan Adam Bergner, Daniel Johansson 

och Lars Gezelius stod för själva tidningsskapandet. 

 

Organisatoriska förändringar 

Den sedan länge planerade organisationsförändringen sjösattes under hösten 2015. 

Föreningen har nu gemensamt medlemsregister med SOF BirdLife, och fakturering för 

medlemskap och prenumeration på Vingspegeln sker från SOF BirdLife. Vingspegeln ingår 

alltså inte längre i medlemskapet, utan är en separat prenumerationsartikel. Då ÖgOF är den 

första av landets regionalföreningar att fullt ut gå in i detta samarbete har det varit en hel del 

praktiska saker att lösa – förhoppningsvis har vi därmed gjort jobbet något enklare för övriga 

regionalföreningar som är på väg. Förändringen påverkar också ÖgOF:s medlemsantal, då alla 

medlemmar i SOF BirdLife som bor i Östergötland nu också är medlemmar i ÖgOF. Eftersom 

överflyttningen av medlemsregistret inte var helt klar när året var slut syns detta inte i 

medlemsantalet för 2015. Organisationsförändringen möjliggjordes genom att nya, 

finjusterade stadgar antogs vid årsmötet i mars. 

 

 



 

Övriga händelser & aktiviteter 

Det miljömärkta artrally (KRAV-rallyt) som ÖgOF finansierar gick av stapeln för sjuttonde 

gången lördagen 17 januari. Totalt deltog 26 personer i tio lag. 

 

I mitten av mars genomförde föreningen ett möte med SOF BirdLifes skogsansvarige Åke 

Persson och SNF:s skogsgrupp, i syfte att utveckla ÖgOF:s arbete med skogsfrågor. Under 

hösten utformades en struktur för hur vi ska kunna bidra med fågelkunskap i samband med 

skogsgruppens inventeringar av avverkningsanmälningar. 

 

30 mars var vi medarrangörer i ett kornknarrsföredrag med Anders Wirdheim i Motala, 

ordnat av MBF. 

 

För första gången på länge genomförde ÖgOF en studiecirkel om fåglar för nybörjare 

under våren. Drygt tio personer fick vara med på både innemöten om allt som har med 

fågelskådning att göra såväl som exkursioner. 

 

Kjell Carlsson (styrelserepresentant) och Jan Wester deltog i SOF BirdLifes årsmöte i 

Gottskär (utanför Göteborg) i april. 

 

Inför Häradsskärsprojektet bjöd föreningen i slutet av juni in till en nätlagardag, då vi gick 

igenom och efter förmåga lagade näten som används i ringmärkningsprojektet. Dagen 

omfattade också en ÖgOF-fotbollsmatch (start på en ny tradition!) och avslutades med 

gemensam middag. 

 

Vi har haft representanter med på Naturcentrums rådsmöten. Inom detta samarbete 

anordnade föreningen två föredrag under hösten: Dorian Anderson pratade om ett års 

fågelskådning på cykel i USA på Naturcentrum i Linköping 8/9, och Eva Stenvång Lindqvist 

presenterade hur man kan göra sin trädgård mer fågelvänlig 12/11, också det på 

Naturcentrum. 

 

Från mitten av september till mitten av oktober genomfördes det elfte året av ÖgOF:s 

ringmärknings- och sträckräkningsprojekt på Häradsskär. Runt 30 fågelskådare deltog 

på ideell basis, och årets säsong får anses som mycket lyckad. Arbetet planerades av ÖgOF:s 

Häradsskärskommitté (HÄK 3) som utgörs av Adam Bergner, Kjell Carlsson, Ellen Hultman, 

Claes Nilsson och Joakim Wallin. Vi fick detta år ett generöst ekonomiskt bidrag till projektet 

från Oscar Ekman, medan huvudfinansieringen kom från en av SOF BirdLifes fonder.  

 

I oktober träffade styrelsen SOF BirdLifes ordförande Dennis Kraft för att diskutera den 

pågående organisationsförändringen. I november var styrelsen också inbjudna att delta i ett 

styrelsemöte med SOF BirdLife; fyra personer från vår styrelse var med och diskuterade 

gemensamma fågelfrågor i ett östgötaperspektiv. 

 

Helgen 14-15/11 genomförde landskapets skådare ett kommunrally (för sjätte året i rad) som 

administrerades genom föreningens hemsida. Hela 141 skådare i elva kommuner deltog, och 

sammanlagt noterades 140 fågelarter i landskapet under helgen. 

 

Årets sista evenemang var när vi deltog i fågelskådarnas stöd till Musikhjälpen, 

Skådarhjälpen, i mitten av december. 45 skådare från Östergötland bidrog till ett lyckat 

resultat. 

 



 

Naturvårds- och fågelskyddsarbete: 

 ÖgOF svarade tillsammans med SOF BirdLife på remisser om vindkraft på flera 

platser runt Bråviken samt i Valdemarsvik 

 Vi svarade på remiss angående anläggning av en våtmark i havsstrandängsmiljö i 

Norrköpings kommun 

 Med startpunkt i en röd glada som dog av elektrifiering på östgötaslätten arbetade vi 

för att kartlägga och öka elsäkerheten (i ett fågelperspektiv) 

 Föreningen började driva frågan om formellt skydd för Leonardsberg, Norrköping 

 Projektet med kommunfåglar fortsatte 

 Vi undersökte hur fågeljakten ser ut på landskapets flygplatser 

 Utifrån ett förslag om anläggning av omfattande bebyggelse vid Bråvalla, Norrköping 

skrev vi tillsammans med FiNk ett yttrande till kommunen och länsstyrelsen. 

 

Föreningen har deltagit i Länsstyrelsens Naturvårdsråd, som haft två möten under året. 

 

Pär Nilsson har som representant för ÖgOF varit suppleant i viltförvaltningsdelegationen. 

 

Föreningens hemsida (www.ogof.se) uppdaterades regelbundet med nya notiser under året. 

Tävlingarna – upptäckartävling, årskrysstävling och fågelbordskamp – lockade ett ganska 

stort antal skådare, och fågelfrågor diskuterades på sidans forum. Nicklas Strömberg arbetade 

med förbättringar av hemsidans byggnad, medan Lars Johansson och Johan Jensen stod för 

löpande uppdateringar. 

 

Arbetet med guide till östgötska fågellokaler som drivs av medlemmar i LFK och ÖgOF 

fortsatte. ÖgOF står som huvudman för produktionen. 

 

Föreningen i media 

Föreningen medverkade i Sveriges Radio P4 ett femtontal gånger under året; tio tillfällen i de 

återkommande inslagen ”Veckans vårfågel”, men också i samtal om fågelbordsräkningen 

”Vinterfåglar inpå knuten”, fågelflyttning och klimatförändringar, skatbokonstruktion, 

ortolansparvsjakt i Frankrike, nyupptäckta fågelarter i Kina, samt SOF BirdLifes omröstning 

om svensk nationalfågel. Nationalfågeln gav också artiklar i Corren och NT.   

 

Ekonomi 

Föreningens ekonomi är fortsatt stabil. Se bifogad resultat- och balansräkning för detaljer. 

 

Funktionärer 

Styrelsen har under året bestått av: Kjell Carlsson (ordförande), Lars Johansson (vice 

ordförande), Leif Jern (sekreterare), Stefan Desai (kassör), Therese Åström, Anders 

Jörneskog, Barbro Nordström och Robert Petersen. 
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På styrelsens uppdrag, mars 2016 

 

Kjell Carlsson 
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