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Gotlands
Ornitologiska Förening
VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2019
Styrelse och funktionärer
Styrelse: Måns Hjernquist (ordförande), Per Smitterberg (vice ordförande), Clas Hermansson
(sekreterare), Erik Fröding (kassör), Mattias Andersson, Maja Ekman Olin, Sven-Olof Lundgren,
Arvid Svanborg och Sten Wikström
Revisorer: Lars Brolund (sammankallande) och Fredrik Gustafsson.
Valberedning: Torsten Green Petersen (sammankallande), Lars Eriksson och Mia Holmebrant.
Bläcku redaktionen: Måns Hjerquist (redaktör), Erik Fröding och Per Smitterberg
Inventeringsgruppen: Clas Hermansson (sammankallande), Tomas Carlsson och Per Smitterberg.
Programgruppen: Sven-Olof Lundgren (sammankallande), Tomas Carlsson och Per Smitterberg.
Regionala rapportkommittén: Björn Lilja (sammankallande), Jens Bardtrum, Mattias Gerdin, Fredrik
Gustafsson och Clas Hermansson.
Årsmöte och styrelsesammanträden
Årsmötet hölls i Visby den 27 februari. Efter årsmötet berättade Bimbi Ollberg om det omfattande
kornknarrprojektet på Gotland. Styrelsen har under det gångna året genomfört 11 protokollförda
sammanträden. Styrelsen har även haft löpande kontakt via bland annat e-post och telefon.
Medlemsantal
Föreningen hade vid årets slut 686 (697) medlemmar, varav 55 (51) ständiga medlemmar (fjolårets
siffror inom parentes). Av 631 årsbetalande ej ständiga medlemmar var 539 fullbetalande och 92
familjemedlemmar. Tidskriftsutbyte har skett med 25 föreningar.
Tidskriften
Föreningens tidskrift Bläcku har utkommit med två nummer. De har bland annat innehållit artiklar om
gotländska fåglar, ringmärkning av kornknarr 2018 och 2019, turkduva, sjöfågelräkningen av sjöfåglar
2019, redovisning av fågelobservationer på Gotland under 2018, artikel om skogsbruk och
exkursionsrapporter. Ett speciellt tack till alla fotografer och skribenter. Tidskriften har tryckts hos
ThomasTryckare.se. Sättning av vårnumret lades på externt ansvar då omständigheter gjorde att
redaktionen inte hade möjlighet att utföra denna del. Upplagan har varit 800 ex. för varje nummer.
Hemsida
Den nya hemsidan som lanserades för tre sedan har fungerat väl och varit uppskattad av
medlemmarna. Per Smitterberg och Erik Fröding har ansvarat för hemsidans uppdateringar under
verksamhetsåret.
Ekonomi
Styrelsen har följt den ekonomiska strategi som styrelsen tagit fram och som presenterats vid tidigare
årsmöten och även upprättat budget inför verksamhetsåret. Den ekonomiska redovisningen redovisas
separat. Under året har flera uppskattade bidrag inkommit till föreningen. Särskilt tack till de
gåvogivare som under våren skänkt betydande belopp. Styrelsen kommer, under förutsättning att
gåvogivarna godkänner detta, att publicera gåvogivarnas namn i nästa nummer av Bläcku.
Program- och kursverksamhet
Under 2019 anordnade föreningen traditionsenligt inneträffar och utflykter. Totalt genomfördes 23
aktiviteter, varav fyra inneträffar i Vita huset, en pubafton och 18 utflykter. Rapporter från inneträffar
och utflykter har publicerats i Bläcku och på hemsidan.
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Inneträffar
Från 5 cm till 5 km från Näktergalslunden, Mart Marend visade bilder (22.1), Guatemala och
Honduras, Zsombor Károly berättade och visade bilder och berättade om norra Centralamerikas
fågelliv (6.3), Albatrosser och storslagna landskap i södra Argentina, Ann och Sten Wikström bjöd
oss på resa till ”världens ände” (13.11) samt Luciafirande och en inventerares vardag, Sivert
Söderlund berättade om sitt jobb som strandängsinventerare åt Länsstyrelsen (11.12).
Utflykter
Kustvandring i Sundre (5.1), Fågelpromenad i Visby (16.1), Klintehamns hamn-särskild för nybörjare
(24.2), Vinterfåglar i Slite (17.3), Sträckande fågel vid Ekstakusten (7.4), Peteskusten (28.4), Ålarve
(12.5), Storården (19.5), Kvällsfåglar vid Lummelunds bruk (21.5), Nattsångare på Lina myr (4.6),
Roma returvattendammar (18.6), Norsholmen 4.8), Ålarve (18.8), Alsvik och Mjauviken (8.9),
Höstflyttningen på Storsudret, Hoburgen (15.9), Sjöfågelsträck vid Faludden (6.10) samt Kyllaj och
S:t Olofsholm (13.10).
Sju personer har varit ledare för utflykterna: Åsa Björnholm, Lars Brolund, Clas Hermansson, Tord
Lantz, Sven-Olof Lundgren, Per Smitterberg och Sivert Söderlund.
Annan publik verksamhet
Föreningen har i flera olika sammanhang figurerat i lokal media under året. Detta gäller inte minst
Radio Gotland där flera av föreningens aktiviteter uppmärksammats. Dessutom har Per Smitterberg
som trogen radiopratare tillfört mycket kunskap om Gotlands fåglar. Föreningen har även medverkat
vid Hemse torgdag. I media har föreningen även synts i samband med flera fågelskyddsärenden. Ett
arbete har påbörjats att göra ett urval av fågellokalerna på ön digitaliserade och presenterade i form av
en planerad publik applikation som ska täcka hela landet. Projektet är i BirdLife Sveriges regi och vi
ansvarar för gotlandsdelen.
Sociala medier
Styrelsen har startat ett konto på Instagram för att kunna sprida och dela information, bilder och korta
texter som handlar om GOF’s arbet, fåglar och fågelskådning. Maja Ekman Olin är administratör för
kontot som heter blacku.se och använder #gofblacku. Kontot har passerat 100 följare.
Fågelmatning
Föreningen har även under gångna vintern 2018–019 anordnat en fågelmatning i Sumpskogen,
Hällarna. Matningen har varit mycket uppskattad av alla besökare som promenerade på den nya
spången genom det nyligen bildade kommunala naturreservatet. Huvudansvariga har varit Sivert
Söderlund och Sven-Olof Lundgren.
Inventeringar
Inventering av Nya Wisborg
Förekomsten av fåglar under häckningstid på Nya Wisborg har inventerats på uppdrag av Region
Gotland.
Inventering av Bästeträsk
Förekomsten av fåglar i Bästeträsk och i strandzonen har inventerats på uppdrag av Länsstyrelsen.
Syftet är att få kännedom om fåglar under häckningstid och under årets alla årstider. Inventeringen
utförs under 2019–2020. Resultatet skall ingå i arbetet med förberedelser inför den planerade
nationalparken på norra Gotland.
Sjöfågeltaxeringen
Det är ett samarbete mellan BirdLife Sverige och svensk fågeltaxering som startades 2015. Då var vi
tyvärr för sent ute och deltog inte i projektet. Därefter har vi inventerat 27 ”sjöar” 2016 samt och 35
under 2017–2019. Räkningar görs årligen på alla utvalda områden. På så sätt kan vi följa förekomsten
av fågelarter som inte täcks genom andra inventeringar. Ett besök görs i slutet av maj månad.
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Midvinterräkningarna av sjöfåglar
Årets räkning genomfördes den 5–19 januari. Av de 93 områden som finns runt Gotlands kust
räknades 92 områden (99 %). Detta är det sjunde året i följd som vi täckt i stort sett hela Gotlands
kust. Totalt inräknades 126 200 sjöfåglar och 15 personer deltog i räkningarna. Ersättning för
resekostnader har erhållits av Naturvårdsverket.
Inventering dammar, vattenfyllda stenbrott och grustag
Inventeringen påbörjades 2018 och avslutades under 2019. Syftet var att vi skall få bättre kunskap om
fågelförekomsten under häckningstid, inte minst som ett viktigt bidrag till vår planerade publikation
Gotlands fåglar. Inventeringen har omfattat samtliga sjöfåglar, vadare och våtmarksbundna tättingar
samt rovfåglar och häckningar av backsvala. Totalt under 2018–2019 inventerades minst 523 dammar,
vattenfyllda stenbrott och grustag som har en area på minst 500 m2. Den har finansierats med bidrag
från Alvins fond.
Gotlands fåglar
Under 2017 beslutades att påbörja arbetet med en publikation som har arbetsnamnet “Gotlands fåglar”.
Syftet är att sprida information om Gotlands fåglar. Boken skall vända sig till dig som vill veta mera
om fågellivet. Anledningen är att vi har funnit att det finns ett stort behov att göra en heltäckande
dokumentation över fåglarna på Gotland. Förutom de artiklar som finns i vår tidskrift Bläcku, äldre
böcker och rapporter från bl.a. Länsstyrelsen är lite publicerat. Vi får gå tillbaka till Nils Nohréns
publikation från 1958 för att finna omfattande uppgifter om Gotlands fåglar. Planen är att boken skall
vara färdig 2022. Arbetetgruppen har bestått av en grupp bestående av Rrk och övriga intresserade.
Riksinventering av berguv
Under 2019 påbörjades en riksomfattande inventering av berguv som även kommer att pågå under
2020. Bakgrunden är behovet av att få en bättre uppfattning om populationen då det i andra delar av
landet finns indikationer om minskande bestånd. Föreningen ansvarar för inventeringen på Gotland
och resultatet kommer att redovisas när inventeringen är klar.
Kornknarr
Ringmärkning av kornknarrar påbörjades 2013 och årets verksamhet blev det sjunde året i följd. Totalt
ringmärktes 63 kornknarrar. Dessutom kontrollerades 8 fåglar som märkts tidigare år på Gotland.
Under åren 2013–19 har 536 kornknarrar ringmärkts. Arbetet har utförts av Bimbi Ollberg.
Tornuggla
Vi har åter arbetat med tornuggla genom att påbörja en inventering som planeras pågå under flera år
för att få bättre kunskap om artens tynande bestånd på ön.
Fågelrapportering
Totalt har 72 000 fågelrapporter från 626 rapportörer från 2018 bearbetades av Rrk. Jämfört med 2017
är antalet rapporter en minskning men i nivå med 2016. Rapporteringen är en viktig del i
fågelövervakningen och en kvalitetsgranskad sammanställning publicerades traditionsenligt i
höstnumret av Bläcku.
Fågelskydd
GOF:s styrelse har svarat på flera remisser i fågelskyddsfrågor och agerat i olika fågelskyddsärenden.
Föreningen överklagade till Förvaltningsrätten ett beslut om skyddsjakt på eget initiativ gällande
vitkindad gås, då vi ansåg att underlaget var bristfälligt liksom ärendeshanteringen, överklagandet
avslogs dock. Vi lämnade även yttranden i ansökningar om skyddsjakt på knölsvan och silvertärna, där
besluten gick i linje med våra synpunkter. Fortsatt arbete i pågående vindkraftsärendet vid Forsviden,
där vi bl.a. tillsänt Regionfullmäktige brev och lämnat yttranden till mark- och miljödomstolen.
Styrelsen har varit representerad vid olika sammankomster, till exempel samrådsmöten. GOF ingår i
viltförvaltningsdelegationen där Måns Hjernquist och Erik Fröding är utsedda delegater.
För mer information om ärenden som föreningen agerat i hänvisas till styrelsen och publicerade
skrivelser på hemsidan.
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Nationella kontakter
Styrelsen har haft regelbunden kontakt med andra regionalföreningar, naturvårdsorganisationer och
BirdLife Sverige. Vi deltog i två Landsdelsmöten på fastlandet liksom fanns representerade vid
BirdLife Sveriges årsstämma. Tillsammans med tre andra regionalföreningar lämnade vi motion till
stämman, som beslutade i enlighet med motionen. Frågan handlade i korthet om selektiv jakt på bl.a.
gråtrut som en person ansökt om i organisationens namn och vi ansåg att skäl saknades och
hanteringen innehöll en rad allvarliga brister.
Tack
Styrelsen riktar ett stort tack till alla som på olika sätt har engagerat sig i föreningen och för fåglarna!

Visby den 31 januari 2019
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