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Medlemmar
Föreningen har vid årets slut haft totalt 501 betalande medlemmar, varav 148 familjemedlemmar. Under året tillkom det 48 nya medlemmar.
Styrelse
Solveig Svensson
Bo Nielsen
Thomas Melin
Doris Holmqvist
Kerstin Gabre
Kjell Andersson
Eva Falk
Folke Holmqvist
Pontus Dejenfelt
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Vice ordförande
Kassör
Sekreterare
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Suppleant
Suppleant

Ekonomisk redovisning och rapporter har skötts av Stenåsa Ekonomitjänst. Under verksamhetsåret har 8 protokollförda styrelsemöten ägt rum. Därtill kommer arbets- och planeringsmöten i hus-, naturvårds-, programgrupper och på Getteröns fågelstation.
Getteröns fågelstation
Ansvariga: Bo Nielsen
Allmänt
Årets ringmärkningsverksamhet på Getteröns fågelstation har varit mycket framgångsrik.
Totalt ringmärktes 15 473 fåglar av 80 arter. Det är högsta antalet fåglar som någonsin
märkts vid fågelstationen. Vid den fasta nätfångsten på Getterön ringmärktes 14 700 fåglar under perioden 11 jul–15 nov. Totalt ringmärktes det 91 dagar under hösten.
Kontrakterade ringmärkare var i augusti Dirk de Mesel och Maria Noidou bosatta i Belgien. I september Chris och Denise Lamsdell från England och i oktober Jack Baddams
från England. Förutom dessa lade Margareta Wilhelmsson, Kerstin Gabre, Martin Isaksson och Bo Nielsen ner ett stort jobb. Flera andra personer arbetade enstaka dagar eller
var på andra sätt engagerade i verksamheten. Övrig märkning domineras av rovfågelprojektet som förtjänstfullt drivs av Bo och Sonja Kanje. I det projektet ringmärktes 296 rovfåglar, ett bra resultat trots att Bo Kanje inte kunde klättra så mycket. Kattugglorna hade
ett bra år med 214 märkta även om det var sämre än fjolåret.
Den publika verksamheten vid Getteröns fågelstation
Intresset för verksamheten har varit mycket stort. Margareta Wilhelmsson, Bo Nielsen m
fl genomförde över 55 visningar och utöver dessa fick många fler besökare se verksamheten. Getteröns fågelstation är idag en av Sveriges mest publika märkplatser. Att ha
fångstnät i ett så öppet område och alltid vara tillgänglig för guidningar ställer stora krav
på personalen, både ute vid näten och inne i ringmärkarboden. Det gäller i synnerhet
detta rekordår med extremt stora fågelfångster. Hälften av besökarna deltog i de fyra
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större arrangemang som genomfördes i samverkan med naturum Getterön. Särskilda
barnvisningar gjordes, vilka inkluderar den pedagogiska workshopen ”Ringmärkare för en
dag”. Workshopen har utvecklats gemensamt av naturum och fågelstationen för att
främja fågel- och naturintresset hos unga.
Sponsring av och bidrag till Getteröns fågelstation
Ett stort tack riktas till fågelstationens sponsor. Från Varbergs Sparbank mottogs 15 000
kr. Tack vare denna generositet möjliggörs kontinuiteten i verksamheten. Med anledning
av den publika delen av fågelstationens verksamhet ger Studiefrämjandet ett mycket
uppskattat ekonomiskt bidrag.
Naturvårdsfrågor
Arbetsgrupp: Solveig Svensson, Bo Nielsen, Anders Ericsson, Gert Andersson, Knut Aurell, Reino Andersson, Kjell Andersson.
Tunnelbygget: VOF bevakar frågor som berör fågellivet och faunan i samband med tunnelbygget, Varbergs kommun.
Getteröns naturreservat: VOF deltar i möten med reservatsföreståndaren, följer utvecklingsarbetet, inklusive sluttäckningen av deponin. Vi önskar påverkansmöjligheter vid gestaltning av landskapet inför sluttäckning.
Yttranden: VOF har lämnat synpunkter på följande:
1. Järnvägsplan för anläggning/ombyggnad av Varbergstunneln, Västkustbanan,
Varberg-Hamra i Varbergs kommun, Hallands län 2016-04-28.
2. Granskningshandling till ändring av detaljplaner för Västkustbanan genom Varberg, 2016-05-27
3. VIVAB´s överföringsledning för spillvatten & dricksvatten, mellan Bua – Getteröverken, delsträcka som går över Lassabackadeponin, 2016-12-22. I ett sent agerande, tillsammans med naturum Getterön och Naturskyddsföreningen, lyckades vi
få en bättre sträckning än det ursprungliga förslaget som gavs. Ledningsdragningen kommer dock att påverka den visuella miljön på Lassadeponin.
Exkursioner, föredrag, ”VOF - husträffar”
Ansvariga: Per-Ola Svensson, Ingrid Alm
Under året genomfördes aktiviteter med totalt 330 deltagare. Fem föreläsningar med
forskare från Biologiska institutionen, Lunds Universitet, Martin Stervander, Staffan
Bensch, Martin Green, Thomas Alerstam och med Peter Lindberg från Göteborgs universitet. Föreläsningarna var både mycket välbesökta och mycket uppskattade. Flera
exkursioner och träffar i VOF-huset har ägt rum under året. Ibland har exkursionerna
föregåtts av en träff i VOF-huset någon dag innan.
Tillsammans med VSV, som är ett samarbete mellan VOF och Varbergs Naturskyddsförening, har flera träffar både inne och ute genomförts. Gert Andersson och Lars
Hellsborn håller i detta nätverk och redovisar själva till SFR,.
Tärnorna, nätverket för skådande kvinnor
Ansvariga: Margareta Wilhelmsson och Kerstin Gabre
Inom ramen för nätverket har det genomförts tio aktiviteter med god uppslutning. Flest
deltagare drog den årliga ugglekvällen, tätt följd av en kväll med lomspaning vid tre olika
sjöar. Andra exkursioner var sjöfågelsträck vid Gubbanäsan, skogsvandring Tjolöholm,
vandring längs Himleån, vandring på Hallands Väderö, nattsångare på Store Mosse i
Grimeton och rovfågelspaning vid Lis Mosse. Året inleddes inomhus med att Kjell An-
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dersson, SFR, gav en introduktion till nya Artportalen och avslutades i VOF-huset
med samkväm och att fotografen Mikael Johansson visade bilder från Varbergskusten,
Stilla havet och Dagsås.
Gärdsmygarna – Barn och ungdom inom VOF
Aktiviteter har ägt rum både inom- och utomhus vid Getteröns naturreservat. Exempel
på några av de aktiviteter som har anordnats för Gärdsmygarna under 2016 är: Vårfåglar och besök vid pilgrimsfalkbo ledd av Pär Sandberg; två vadarexkursioner ledda av
Reino Andersson; Ringmärkningsvisning ledd av Margareta Wilhelmsson, samt Rovfågelexkursion ledd av Kjell Andersson från Studiefrämjandet.
Hemsidan www.vof.nu
Hemsidan är ett ansikte utåt och en viktig informationskanal till medlemmar och övriga
intresserade. På bloggen och vår facebook-grupp lägger vi ut händelser och försöker
göra det med ett personligt berättande om fåglar och aktuella företeelser inom eller utom
VOF och Getteröns fågelstation.
VOF-huset
Ansvariga: Thomas Melin, Kerstin Gabre, Eva Eriksson, Gösta Eriksson, Kjell Andersson
Samlingssalen har används flitigt till olika möten. Antalet övernattningar och uthyrning av
salen har varit tillfredsställande och gett ett överskott. Rutinmässig översyn av vatten,
brand och annat har utförts enligt föreskrifter. Vi följer Miljö- och Hälsoskyddsförvaltningens rekommendationer gällande sopsortering, ventilation, uppvärmning, vattentemperatur, miljövänliga kemikalier och minimering av engångsmaterial. Miljö- och hälsoskyddskontoret har gjort inspektion av våra lokaler i år (sker vart tredje år).
Följande åtgärder i VOF-huset har vidtagits: Belysning utomhus har åtgärdats, översyn
av avlopp genom filmning, LED-lampor har bytts ut inomhus, fönsterlister har bytts ut,
mörkläggningsgardiner har inköpts.
Samverkan
Studiefrämjandet
Från Studiefrämjandet, representerat av Kjell Andersson och Lena Svensson, erhåller vi
ett synnerligen uppskattat stöd. Bidragen grundar sig på det antal aktiviteter som respektive verksamhet genomfört.
Under 2016 uppgick bidraget till sammanlagt 9 430 kr och avsåg verksamheterna
 Fågelstationen med 4 200 kr genom 30 stycken genomförda ringmärkningsguidningar
 Tärnornas programverksamhet med 1 200 kr genom 8 stycken genomförda exkursioner
 Cirkelverksamhet inom huvudföreningen med 4 030 kr genom 21 stycken aktiviteter inom huvudföreningens programverksamhet samt 20 studiecirkeltimmar
Genom att erbjuda föreläsningar med vetenskapsanknytning, har föreläsningsverksamheten erhållit ett extra stöd från Stockholms arbetarinstitutsförening på 6 100 kr
som förmedlats genom Studiefrämjandet.
Fågelcirklar
Studiefrämjandet har under 2016 genomfört 5 fågelcirklar under året med 65 deltagare.
Allmänna fågelcirklar: Kjell Andersson 2 stycken med 30 deltagare, Lars Hellsborn 1
styck med 8 deltagare och Marion Claesson 1 styck med 15 deltagare. Vidare cirkel om
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fågelhistorik med Reino Andersson, 1 styck med 12 deltagare.
Cirkelledarutbildning för ornitologer med Anders Wirdheim genomfördes den 29 oktober i
VOF-huset.
Folk och Fåglar
Söndagen den 18 september genomfördes Folk och Fåglar på naturum tillsammans med
Studiefrämjandet, naturum Getterön och SOF. Över 1 200 personer besökte Getterön
under dagen och fick ta del av föreläsningar, guidningar, utställningar och ringmärkningsvisningar. Tack vare det gedigna programmet och ett strålande höstväder, så passande
många på att besöka festivalområdet och skåda och mingla runt på Folk och Fåglar.
Flera publika dragplåster genomfördes med fullsatt föreläsningssal. Ett av många uppskattade programpunkter var författarsamtalet Anders Wirdheim hade med Augustprisvinnaren 2011, Tomas Bannerhed. Men även föreläsningarna om västsvenska fågellokaler signerade de lokala fågelklubbarna lockade storpublik.
Premiärvisningen av Fiskgjusen – The Movie genomfördes i fullsatt lokal. Det är ett filmprojekt som fotograferna Göran Johansson, Halmstad, Gerhard Andersson och Thomas
Andersson, Falkenberg, genomfört.
Folk och Fåglar kunde genomföras tack vare frikostigt ekonomiskt stöd från Sparbanksstiftelsen Varberg, Varbergs kommun, Länsstyrelsen i Halland och Studiefrämjandet.
Naturum Getterön
Under året har VOF och Getteröns fågelstation haft ett mycket bra samarbete med naturums föreståndare Linda Nyberg tillsammans med Linnea Henriksson, naturumvärd.
Naturumdagarna
Naturumdagarna är ett samarrangemang mellan naturum Getterön, Varbergs kommun
och föreningslivet som brukar ske under 4 dagar i maj. Den 3/5, 4/5, 24/5 och 25/5 inbjöds eleverna i årskurs 5 till naturum Getterön. Varje klass fick under en dag delta i aktiviteter för att inspireras till att lära mer om naturen. Under 2016 har 27 klasser deltagit
med totalt 577 elever under dessa dagar. VOF har deltagit med fågelguider inom Getteröns naturreservat.
Hallands Ornitologiska Förening, Hallof - Regional samarbetsorganisation
Representanter: Bo Nielsen och Solveig Svensson
VOF ingår tillsammans med Falkenbergs och Halmstads Ornitologiska föreningar i Hallof.
Tillsammans har föreningarna gett ut medlemsskriften Fåglar i Halland 2016.
Varberg 15 februari 2017
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