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Varbergs Ornitologiska Förening
Verksamhetsberättelse 2020
Adress:
Revisorer:
Revisorssuppleant:
Valberedning:

Lassavägen 1, 432 93 Varberg
Jörgen Fagefors och Mikael Nilsson
Jan Pettersson
Kjell Andersson, Anders Ericsson

Medlemmar
Medlemmar 484, varav 151 familjemedlemmar. Under året tillkom 20 nya medlemmar.
Styrelse
Per Ola Svensson
Bo Nielsen
Simon Lindqvist
Joanna Hägerström
Kerstin Gabre
Eva Sjöwall
Jan Thulin
Christer Persmark

Ordförande
Vice ordförande
Kassör
Sekreterare
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Suppleant

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 blev riktigt bra med sjätte bästa
året från start. Vi hade bra täckning med ringmärkare och en ovanligt bra augusti månad.
I augusti ringmärkte Sam Millar från England. I slutet av september ringmärkte Annica
Nordin från Göteborg i ett par veckor. I oktober och november ringmärkte Simon Davies
från England. Totalt ringmärktes 6 430 fåglar av 65 arter. Vid den fasta nätfångsten på
Getterön ringmärktes 5 791 fåglar under perioden 31 juli–1 december. Totalt ringmärktes
det 87 dagar under hösten. Förutom dessa har bland andra Margareta Wilhelmsson, Kerstin Gabre, 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 375 rovfåglar varav 320 kattugglor, ett mycket bra uggleår på grund av god
gnagartillgång.
Den publika verksamheten vid Getteröns fågelstation
Trots restriktioner har vi kunnat genomföra 23 visningar vid Getteröns fågelstation dock
med färre besökare än vanligt per visning. Getterön 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.
Sex större arrangemang genomfördes i samverkan med naturum Getterön men de var
ändå betydligt färre än vanligt och med färre besökare. Särskilda barnvisningar gjordes,
vilka inkluderar den pedagogiska workshopen ”Ringmärkare för en dag”. Workshopen har
utvecklats gemensamt av naturum och fågelstationen för att främja fågelintresset hos
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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. Istället har fokus legat på riksinventering av berguv
som avslutades under året och deltagande i en kommunal samrådsgrupp där kommunekologen är sammankallande.
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: Föreningen får flera remisser under ett verksamhetsår och besvarar i huvudsak de som rör fågelskydd. Vi samarbetar också med Hallof för att agera regionalt och
med större kraft.
Exkursioner, föredrag, ”VOF - husträffar”
Ansvariga: Per Ola Svensson, Ingrid Alm och Simon Lindqvist
Under året genomfördes sammanlagt 14 egna aktiviteter med totalt 298 deltagare. Vi har
bland annat spanat efter rovfåglar, piplärkor och nötkråkor. Vi har också vågat oss utanför kommungränsen och besökt Hjälms våtmark i Kungsbacka kommun. I vår verksamhet försöker vi vara ut så mycket som möjligt under den ljusa delen av året och koncentrerar innekvällarna till senhöst och vinter. Under 2020 har vi inte haft några innemöten
sedan 15 mars på grund av Coronapandemin.
Coronapandemin har givetvis inneburit att vår publika verksamhet har gått på sparlåga.
Höstens skärpta restriktioner innebar att vi pausade vår programverksamhet men som
syns ovan har vi trots allt hunnit med en del och vi ser framemot 2021 där vi med beaktande av läget i stort kommer att starta upp uteverksamheter efter årsmötet i mars.
Genom samarbete med naturum Getterön puffar vi för de aktiviteter som genomförs där
och som kan intressera våra medlemmar. Även där har verksamheten gått på sparlåga
så vi ser framemot mer samverkan under 2021.
Gärdsmygarna – Barn och ungdom inom VOF
Med begränsad tillgång på ledare så för vår ungdomssatsning Gärdsmygarna en tynande tillvaro. Vi hoppas att yngre skådare också finner våra övriga programpunkter
lockande och känner sig extra välkomna ut på föreningens arrangemang.
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: Kerstin Gabre, Jan Thulin, Folke Holmqvist.
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På grund av Coronapandemin har mötesverksamheten nästan legat nere. Antalet
övernattningar har varit begränsat till ett sällskap per tillfälle vilket medfört att uthyrningen
varit låg och därmed inte gett något överskott. Proppskåpet har ersatts av ett modernare
eftersom det gamla tillsammans med jordfelsbrytaren gick sönder. I samband med detta
gick även kylskåpet och ett element sönder vilka ersatts. 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. I enlighet med årsmötets
beslut har vi startat arbetet med att ansluta vårt avlopp det kommunala nätet. Ett kostsamt företag som möjliggörs med stöd av Sparbanksstiftelsen som på ett utmärkt sätt
stöttar Varbergs föreningsliv. Installationen började sent på året och är ännu inte klar och
kommer därmed att slutredovisas i verksamhetsberättelsen för år 2021.
Samverkan
Studiefrämjandet
Från Studiefrämjandet Halland, representerat av Kjell Andersson, erhåller vi ett uppskattat stöd. Verksamhetsstödet grundar sig på det antal föreläsningar och guidningar som
föreningen genomfört. På grund av pandemin, så har antalet arrangemang minskat och
därmed också nivån på ersättningen. Under 2020 uppgick stödet från Studiefrämjandet
till sammanlagt 2000 kr.
12 kulturprogram genomfördes med tonvikt på ornitologi och dessa samlade 264 deltagare. Förutom dessa träffar spelades även en digital föreläsning in på Getterön, där Reino och Kjell Andersson pratade om fågelbeståndens utveckling. Denna föreläsning sågs
över 500 gånger på olika digitala plattformar. I slutet av augusti genomfördes en djurförsökskurs med Birdlife Sveriges ordförande Lotta Berg som kursledare på VOF-huset.
Denna kurs riktade sig särskilt till ringmärkare och personal från Getteröns Fågelstation
deltog. Studiefrämjandet stod för lejonparten av kostnaden för denna utbildning.
Fågelcirklar
Studiefrämjandet har under 2020 genomfört 5 fågelcirklar under året med 58 deltagare.
Många av deltagarna deltog i flera cirklar. Cirkelledare har varit Nils-Erik Nilsson (en styck
med 10 deltagare), Kjell Andersson (2 stycken med 35 deltagare) och Marion Claesson
(en styck med 13 deltagare).
Folk och Fåglar
Höstens färdigplanerade fågelfest fick avblåsas i sista stund, på grund av corona-pandemin. Genom tillmötesgående från Sparbanksstiftelsen, fick vi skjuta över beviljat anslag
till 2021 och då hoppas vi kunna genomföra evenemanget i slutet av september.
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 tidigare deltagit med fågelguider inom Getteröns naturreservat men i år nöjde vi oss med att upplåta vårt klubbhus till arrangemanget.
Hallands Ornitologiska Förening, Hallof - Regional samarbetsorganisation
Representant: Bo Nielsen och Per Ola Svensson.
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VOF ingår tillsammans med Falkenbergs och Halmstads Ornitologiska föreningar i
Hallof. Tillsammans har föreningarna gett ut medlemsskriften Fåglar i Halland 2020.
Varberg i februari 2021

Styrelsen för Varbergs Ornitologiska Förening

