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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 något lägre än normalt. Det beror huvudsakligen på att vi inte lyckades kontraktera någon ringmärkare i augusti utan enbart i september och oktober. I år var det ovanligt bra de få dagar vi kunde
märka i augusti medan september till stor del blåste bort. Totalt ringmärktes 4 446 fåglar
av 77 arter. Vid den fasta nätfångsten på Getterön ringmärktes 3 855 fåglar under perioden 15 jul–18 nov. Totalt ringmärktes det 65 dagar under hösten.
Kontrakterad ringmärkare var i september och oktober var Alex Penn från Skottland.
Dessutom kom två personer Chris Sharpe och Elke Berg som ringmärkte en dryg vecka i
juli. Förutom dessa har Margareta Wilhelmsson, Kerstin Gabre, Christoffer Gullander och
Bo Nielsen deltagit i verksamheten. 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 159 rovfåglar varav 114 kattugglor.
Den publika verksamheten vid Getteröns fågelstation
Intresset för verksamheten har varit mycket stort och vi genomförde cirka 40 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 arrangemang som genomfördes i samverkan med naturum Getterön. Sär-
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skilda 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.
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 genomfördes sammanlagt 23 egna aktiviteter med totalt 256 deltagare. Vi har
bland annat spanat efter svarthakad buskskvätta, ugglor och lom och fokuserat på fåglar i
odlingslandskapet och hört hur skogsskydd fungerar i praktiken. Vi deltog också i ”Västerhavsveckan”, som är en temavecka för havsmiljön, genom att vid Galtabäcks fågeltorn
berätta om västerhavets stränder och grunda vikars betydelse för flyttande vadare. I vår
verksamhet försöker vi vara ut så mycket som möjligt under den ljusa delen av året och
koncentrerar innekvällarna till senhöst och vinter.
Genom samarbete med naturum Getterön puffar vi för de aktiviteter som genomförs där
och som kan intressera våra medlemmar. Det är i huvudsak föreläsningar men också exkursioner. Inför våra aktiviteter går ett mail ut till våra medlemmar och vi gör det samma
när det gäller dessa aktiviteter ordnade av Naturum.
Tärnorna, nätverket för skådande kvinnor
Under året har Tärnorna bjudit in till 4 träffar. Vi har skådat ejder (såg även en alfågel!),
vandrat upp och ner för 5 branta berg (Skogsbostigen) samt besökt Nidingen. Avslutning
skedde i november med bildvisning av Mikael Nord. Trevlig samvaro med bl a en god
soppa.
Gärdsmygarna – Barn och ungdom inom VOF
Ansvariga: Pontus Dejenfelt
Vår ungdomsgrupp har haft ett lugnt år med totalt fem genomförda aktiviteter av sju planerade, alla under våren. Dessa bestod av besök på Getterön, i skogarna kring Dagsås
(ugglespaning), vid Tjolöholm i Kungsbacka, Hornborgasjön (säsongens långresa)
samt ett antal insjöar i Varbergs inland (lomspaning). Under sommar och vinterhalvår var
gruppen inte aktiv p.g.a. tidsbrist från ledares sida. Vi har varit samma gäng härliga del-
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tagare sen tidigare år med några nya ansikten unga skådare från Varberg och
Kungsbacka, så Gärdsmygarna växer lite i taget.
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, Folke Holmqvist
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: Ny spis i köket. Byte av fönster i köket och
uthyrningsrummen mot väster. Samtidigt byttes även balkongdörr i stora rummet mot ett
fönster. Detta tack vare ett generöst bidrag från Sparbanksstiftelsen.

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 2018 uppgick bidraget till sammanlagt 9 750 kr och avsåg verksamheterna. Fågelstationen med 1920 kr genom 8 stycken genomförda ringmärkningsguidningar och en
studiecirkel. Tärnornas programverksamhet med 600 kr genom 4 stycken genomförda
kulturprogram. Huvudföreningens verksamhet med 7 230 kr genom 45 stycken aktiviteter
inom huvudföreningens programverksamhet samt 24 studiecirkeltimmar.
Fågelcirklar
Studiefrämjandet har under 2018 genomfört 6 fågelcirklar under året med 83 deltagare.
Allmänna fågelcirklar: Nils-Erik Nilsson 2 stycken med 19 deltagare, Kjell Andersson 2
stycken med 39 deltagare, Lars Hellsborn 1 styck med 11 deltagare och Marion Claesson
1 styck med 14 deltagare.
Folk och Fåglar
Söndagen den 23 september genomfördes Folk och Fåglar på naturum tillsammans med
Studiefrämjandet, Birdlife Sweden och naturum Getterön.
Arrangemanget var mycket uppskattat av besökarna som uppgick till drygt 1.000.
Detta var något färre än förra året troligtvis beroende på det mycket blåsiga vädret. Vi har
mottagit många positiva kommentarer.
Programmet innehöll föreläsningar, guidningar, ringmärkningsvisningar, utställningar och
för ungdomar ”Science Safari”, kikarskola samt skattjakt.
Föreläsarna Eva Kronvall, Annette Selldén, Josefin Nilsson samt Thord Fransson drog
många intresserade åhörare till sina föreläsningar. En annan uppskattad programpunkt
var inspelningen av ”Pippipodden” som för första gången gjordes inför publik med Anders
Wirdheim, Christoffer Gullander samt Frida Nettelbladt,
Evenemanget uppmärksammades av Hallands Nyheter vilket resulterade i en artikel i
tidningen under rubriken ”Fågeleventet lockade både stora och små”
Folk och Fåglar kunde genomföras tack vare frikostigt ekonomiskt stöd från Sparbanksstiftelsen Varberg och Varbergs kommun samt Länsstyrelsen i Halland.
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Naturum Getterön
Under året har VOF och Getteröns fågelstation haft ett mycket bra samarbete med naturums föreståndare Linda Nyberg.
Naturumdagarna
Naturumdagarna är ett samarrangemang mellan naturum Getterön, Varbergs kommun
och föreningslivet. VOF har deltagit med fågelguider inom Getteröns naturreservat.
Hallands Ornitologiska Förening, Hallof - Regional samarbetsorganisation
Representant: Bo Nielsen och Per Ola Svensson.
VOF ingår tillsammans med Falkenbergs och Halmstads Ornitologiska föreningar i Hallof.
Tillsammans har föreningarna gett ut medlemsskriften Fåglar i Halland 2018.
Varberg i februari 2019

Styrelsen för Varbergs Ornitologiska Förening

