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Ekonomisk redovisning och rapporter har skötts av Stenåsa Ekonomitjänst. Under verksamhetsåret har 9 protokollförda styrelsemöten ägt rum. Därtill kommer arbets- och planeringsmöten i hus-, naturvårds-, programgrupper och på Getteröns fågelstation.
Getteröns fågelstation
Ansvarig: Bo Nielsen
Allmänt
Årets ringmärkningsverksamhet på Getteröns fågelstation har varit betydligt mindre än
föregående år. Det beror huvudsakligen på att vi inte lyckades kontraktera någon ringmärkare utom i oktober. Våra ringmärkningsmässigt största månader augusti och september var det bara ringmärkning de dagar vi själva hade tid. Totalt ringmärktes 3 540
fåglar av 69 arter. Det är betydligt mindre än normalt för de senaste åren. Vid den fasta
nätfångsten på Getterön ringmärktes 2 981 fåglar under perioden 31 jul–12 nov. Totalt
ringmärktes det 45 dagar under hösten.
Kontrakterad ringmärkare var i oktober Karmele Gallastegi från Spanien. Förutom dessa
lade Margareta Wilhelmsson, Kerstin Gabre, 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 149 rovfåglar, ett mindre bra resultat Kattugglorna hade ett ganska dåligt år med 71 märkta.
Den publika verksamheten vid Getteröns fågelstation
Intresset för verksamheten har varit mycket stort men på grund av den låga bemanningen
blev det betydligt färre än tidigare år. Vi genomförde drygt 30 visningar. 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. Mer än hälften av besökarna deltog i de fyra större
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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
Arbetsgruppen har inte varit aktiv
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 har under året deltagit i en arbetsgrupp tillsammans med flera intressenter som hjälpt
till att utforma förslag på hur sluttäckningen av Lassadeponin skall utformas. Vi kommer
att fortsätta att påverka det så mycket vi kan, det gäller även arbetsordningen.
Yttranden: Inga större yttranden har lagts under året
Skogsgruppen VSV: Gert Andersson leder skogsgruppen och den agerar i nuläget för
att skydda ett viktigt område i Varbergs kommun.
Exkursioner, föredrag, ”VOF - husträffar”
Ansvariga: Per Ola Svensson, Ingrid Alm
Under året genomförde sammanlagt 27 egna aktiviteter med totalt 343 deltagare.
Tre föreläsningar med forskare från Göteborgs universitet, Donald Blomqvist, Urban
Ohlsson och Staffan Andersson.
På en av träffarna i VOF-huset gästades vi av kommunekologen Rasmus Kaspersson.
I samarbete med Naturskyddsföreningen genomförde VSV två tidsbestämda träffar.
Övriga exkursioner i VSV sker på kort varsel genom mejlutskick från Gert Anderssons
och dessa träffar redovisas inte här.
Genom samarbete med naturum Getterön puffar vi för deras aktiviteter. Det är aktiviteter
som kan intressera våra medlemmar, såsom exkursioner och föreläsningar. Aktiviteterna
läggs in på VOF´s hemsida och kommer med i våra mejlutskick. Den 29 oktober släpptes
en pilgrimsfalk vid VOF-huset som rehabiliterats på fågelcentralen i Göteborg. Ungefär
125 personer var närvarande. I de aktiviteter som arrangerats av naturum i samarbete
med VOF har ungefär 130 personer besökt
Tärnorna, nätverket för skådande kvinnor
Ansvariga: Margareta Wilhelmsson och Kerstin Gabre
Under året har Tärnorna inbjudit till 8 exkursioner. En exkursion blev inställd pga att
fågeln, rödhalsad snäppa, försvann. Flest deltagare lockade som vanligt en utflykt i
uggleskogen med efterföljande grillning samt en utflykt till Stråvalla med både
strandskådning och skogspromenad. Vi har räknat ejdrar, vandrat på Guds gröna ängar
(Skipås naturreservat), spanat på vadare och rovfåglar m m. Året avslutades i november
med samkväm i VOF-huset.
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Gärdsmygarna – Barn och ungdom inom VOF
Ansvariga: Pontus Dejenfelt, Harald Ris
Vår ungdomsgrupp har haft ett lugnt år med totalt sex genomförda aktiviteter av nio planerade, med varierande deltagande. Våren var mest förlagd till Getterön och hösten på
andra håll, där säsongens längre resa gick till Falsterbo Bird show under första helgen i
september. Vi har också kikat vårfåglar på Getterön med Natursnokarna, spanat in vadare vid Lerjan och Galtabäck, letat efter rovfåglar vid Runeberg och skannat av vågorna utanför Gubbanäsan efter havsfågel. Vi har fått tillskott av unga skådare från Varberg, Kungsbacka och Göteborg, så vår lilla grupp växer.
Hemsidan www.vof.nu
Hemsidan är ett ansikte utåt och en viktig informationskanal till medlemmar och övriga
intresserade. På vår facebook-grupp lägger vi ut händelser
VOF-huset
Ansvariga: Thomas Melin, Kerstin Gabre, Eva Eriksson, Gösta Eriksson, Kjell Andersson
Samlingssalen har använts 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.
Följande åtgärder i VOF-huset har vidtagits: Översyn och målning av vissa fönster
utvändigt. Vi har även gjort inköp till en extra sittgrupp (soffa, fåtöljer, bord samt
läslampa) till biblioteket.

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 2017 uppgick bidraget till sammanlagt 9 074 kr och avsåg verksamheterna. Fågelstationen med 2 550 kr genom 17 stycken genomförda ringmärkningsguidningar. Tärnornas programverksamhet med 900 kr genom 6 stycken genomförda kulturprogram. Huvudföreningens verksamhet med 5 690 kr genom 27 stycken aktiviteter inom huvudföreningens programverksamhet samt 20 studiecirkeltimmar. Genom att erbjuda föreläsningar med vetenskapsanknytning, har föreläsningsverksamheten erhållit ett extra stöd
från Stockholms Arbetarinstitutsförening på 8 300:-. Detta stöd förmedlas genom Studiefrämjandet och utbetalas i januari 2018.
Fågelcirklar
Studiefrämjandet har under 2017 genomfört 6 fågelcirklar under året med 71 deltagare.
Allmänna fågelcirklar: Jan Stenberg 2 stycken med 19 deltagare, Kjell Andersson 2
stycken med 32 deltagare, Lars Hellsborn 1 styck med 7 deltagare och Marion Claesson
1 styck med 13 deltagare.
En cirkelledarutbildning för ornitologer med Anders Wirdheim genomfördes den 21 oktober i VOF-huset.
Folk och Fåglar
Söndagen den 17 september genomfördes Folk och Fåglar på naturum tillsammans med
Studiefrämjandet och naturum Getterön. Arrangemanget var mycket uppskattat av besökarna som uppgick till drygt 1.300. Vi har mottagit många positiva kommentarer.
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Programmet innehöll föreläsningar, guidningar, ringmärkningsvisningar, utställningar.
fjärilsworkshop och naturfilmsprojektet för ungdomar ”Safari Sverige”.
Dagen började med fint höstväder vilket bidrog till den stora tillströmningen. Tyvärr drog
ett kraftigt åsk- och regnväder in tidigt på
eftermiddagen, som fick till följd att Anders Wirdheims intervju med Martina Haag fick
färre åhörare än förväntat. Övriga föreläsningar drog storpublik: den prisade naturfotografen Felix Heintzenberg, den världsberömde fågelforskaren Per Alström samt Artur Wiatr
från Biebrza nationalpark i Polen.
Folk och Fåglar kunde genomföras tack vare frikostigt ekonomiskt stöd från Sparbanksstiftelsen Varberg och Varbergs kommun.
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 föreningslivetVOF har deltagit med fågelguider inom Getteröns naturreservat.
Hallands Ornitologiska Förening, Hallof - Regional samarbetsorganisation
Representant: Bo Nielsen.
VOF ingår tillsammans med Falkenbergs och Halmstads Ornitologiska föreningar i Hallof.
Tillsammans har föreningarna gett ut medlemsskriften Fåglar i Halland 2017.
Varberg i januari 2018

Styrelsen för Varbergs Ornitologiska Förening

