
 

 
 

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR 

ÖSTERGÖTLANDS ORNITOLOGISKA FÖRENING 2016 

 

Medlemmar 

2016 hade ÖgOF 922 medlemmar, varav 381 prenumererade på Vingspegeln. 

Organisationsförändringen som vi jobbat med de senaste åren innebär att medlemmar i SOF 

BirdLife som bor i Östergötland är medlemmar i ÖgOF, medan prenumeration på 

Vingspegeln löses separat. 

 

Protokollförda möten 

Årsmötet hölls i Norrköping tillsammans med fågelföreningen i Norrköping 20 mars. Efter 

årsmötet pratade Patrik Olofsson om möten med Sveriges ugglor, och visade fantastiska 

bilder. Styrelsen hade tio protokollförda styrelsemöten under året. Linköpings fågelklubb var 

värd för årets regionmöte med ÖgOF och landskapets lokalföreningar som hölls 17 november. 

 

Inventeringar 

ÖgOF organiserade den östgötska delen av den nationella sjöfågeltaxeringen 

(våtmarksinventeringen). Hela 61 sjöar och våtmarker inventerades i Östergötland, vilket 

måste ses som en mycket god siffra. 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 160 sidor. Leif Jern var 

ansvarig utgivare och direktlänk mellan styrelsen och redaktionen. Hanna Hederberg var 

chefredaktör och stod för det mesta av själva tidningsskapandet, medan Adam Bergner och 

Lars Gezelius gjorde Tåkernnumret (nr 3). 

 

Naturvårds- och fågelskyddsarbete 

 I samarbete med SOF BirdLife drev ÖgOF ett flertal ärenden om 

vindkraftsetableringar, i form av yttranden, remissvar och överklaganden.  

 Vi svarade på remisser angående bland annat skarvjakt, skyddsjakt på trana, 

Ostlänkens dragning samt ett antal nya bevarandeplaner. Arbetet med remissvar på 

översiktsplanerna för stad och landsbygd i Norrköping påbörjades.  

 ÖgOF startade en istermatning för framför allt hackspettar i norra delen av Linköpings 

kommun. 

 Projektet med kommunfåglar fortsatte 

 I samverkan med Motala kommun startades ett fågelholksprojekt, där ÖgOF kommer 

att placera ut holkar till göktytor och tornfalkar. 

 



 

Övriga händelser & aktiviteter 

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

gången lördagen 23 januari. 25 personer i nio lag deltog. 

 

9 mars arrangerade vi ett föredrag av Karl-Olof Bergman, som visade bilder från Ecuador och 

Galapagos. Det välbesökta föredraget hölls i Ryttargårdskyrkan. 

 

Föreningen var medarrangör i ett föredrag med Magnus Ullman i Motala, ordnat av Motala 

biologiska förening, 14/3. 

 

23/4 deltog vi tillsammans med Linköpings fågelklubb i Rödspovens dag vid 

Svartåmynningen. 

 

Kjell Carlsson och Jussi Tranesjö var styrelserepresentanter på SOF BirdLifes årsmöte vid 

Höga kusten, Ångermanland 8-10 april. 

 

I slutet av juni genomfördes årets ÖgOF-fotbollsmatch i kombination med samvaro hemma 

hos ordföranden. 

 

Häradsskärsprojektets 12:e säsong genomfördes framgångsrikt i september-oktober. Runt 30 

östgötska fågelskådare deltog i ringmärkning och sträckräkning på ideell basis. Arbetet 

planerades av ÖgOF:s Häradsskärskommitté (HÄK 3) som utgörs av Adam Bergner, Kjell 

Carlsson, Ellen Hultman, Claes Nilsson och Joakim Wallin. Glädjande nog beviljades vi 

LONA-stöd från regeringen via Länsstyrelsen och Valdemarsviks kommun, vilket gör att 

finansieringen är löst till 2019, då denna projektperiod tar slut.  

 

29-30/10 deltog Sofie Hellman och Jussi Tranesjö från styrelsen i ett landsdelsmöte med 

övriga regionalföreningar från Götaland, organiserat av SOF BirdLife. 

 

12-13/11 deltog Johan Jensen som representant för Rrk och ÖgOF i ett nationellt möte om 

fågelrapportering, Artportalen och Nationella rapportkommittén i Uppsala.  

 

Helgen 19-20/11 genomfördes landskapets kommunrally, som administrerades genom 

föreningens hemsida. 160 skådare i elva kommuner deltog. 

 

Kent-Ove Hvass höll 24/11 ett föredrag om Hornborgasjön på Naturcentrum i Linköping; 

ÖgOF arrangerade, och även detta föredrag var mycket välbesökt. 

 

ÖgOF:s skådarsäsong avslutades med fågelskådarnas stöd till Musikhjälpen, Skådarhjälpen, i 

mitten av december. 40 skådare från Östergötland bidrog. 

 

 

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

 

Therese Åström och Leif Jern har varit våra representanter på Naturcentrums rådsmöten. 

 

Pär Nilsson och senare Therese Åström har som representant för ÖgOF varit suppleant i 

viltförvaltningsdelegationen. 

 

Samverkan med Naturskyddsföreningens skogsgrupp fortsatte, om än lågintensivt. 



 

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

Tävlingarna – upptäckartävling, årskrysstävling och fågelbordskamp – lockade många 

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 

började närma sig slutet. ÖgOF står som huvudman för produktionen. 

 

Leif Jern och Jussi Tranesjö flyttade föreningens förrådsmaterial från mangårdsbyggnaden till 

ett magasin på Tinnerö, med god hjälp från de som jobbar där. 

 

Samarbetet och kommunikationen med riksföreningen utvecklades under 2016; bland annat 

diskuterade vi medlemsregistret, lärkrutor, fågelintresse och SOF BirdLifes verksamhetsplan. 

 

Planering av SOF BirdLifes årsmöte 2017, med ÖgOF som regional värd, påbörjades i april 

och drevs under året inom ramen för en nybildad regional årsmöteskommitté. 

 

Föreningen i media 

I samband med riksföreningens fågelbordsräkning ”Vinterfåglar inpå knuten” medverkade 

ÖgOF i ett längre inslag i P1 och ett kortare i Ekot. Vid elva tillfällen pratade vi också om 

fåglar i P4, inslag som bland annat handlade om vårfåglar, upphittade fågelungar och nattliga 

fågelläten. 

 

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), Anders Tennlind (kassör), Therese Åström, Sofie 

Hellman, Barbro Nordström och Jussi Tranesjö. 
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