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Verksamhetsberättelse 2017 

 

2017 går inte till historien som något av de bättre åren fågelmässigt i vår kommun. 

Salskrakarna som de senaste åren samlats i hundratal var i år mycket färre och uppträdde 

snarare enstaka. Även föreningens nattsångarexkursion i Vingåkers kommun var fågelmässigt 

medioker, mest beroende på en kall natt. En sen köldknäpp i maj hade påverkat häckningen 

för många arter och det var glest mellan de intressanta arterna.  

 

Årets program innehöll 15 punkter. Vi började med artrallyt 25 februari - ett bra sätt att få lite 

fågelskådning mitt i vintern. Denna gång kryddades det med bl.a. sparvuggla på nära håll. 

Örnräkning och ovanstående nattsångartur stod på programmet, och vi gjorde en tur i mars till 

Garphyttan och Tysslingen utanför Örebro, samt exkursioner till Roxen i maj och Vadsjön i 

augusti. Kvismaren glömde vi inte heller bort att besöka. Våra inneaktiviteter som förutom 

årsmötet, även bestod av en dag om artportalen med Per Flodin och medlemmarnas 

bildvisning i december, drog mycket folk. 

 

Två gemensamma aktiviteter vid naturstugan ihop med kommunen och 

naturskyddsföreningen genomfördes. 6 maj var även Fågeltornskampen och i fint väder 

räknade vi in 68 arter med kungsfiskare som höjdpunkt. 75 besökare lockades dit - en riktigt 

bra siffra. Till kvällsaktiviteten i början av september var dock vädret inte riktigt med oss. 

Mycket regn gjorde det ont om både fåglar och besökare, och från vår förening räknades 

endast 5 medlemmar in. Vi hade även öppet hus i naturstugan vid 4 söndagar. Dessutom har 

medlemmar från föreningen guidat grupper bl.a. från DHR; samt skött om naturstugan, städat 

och röjt runt om. Även Lilla Näsnaren har fått sin beskärda del av hjälp. Vid den sjön har nu 

kommunen byggt ett nytt, stabilare torn som ersatt det gamla. 

 

Medlemsantalet låg på 91 medlemmar varav 8 var nya samtidigt som några föll ifrån. Under 

året hade vi 7 styrelsemöten och kursverksamheten fortgick som vanligt under året. Dels med 

en nybörjarkurs på onsdagkvällarna och dels med kurs/träffar för daglediga på 

tisdagförmiddagarna. Fågelmatningarna i Ramsjöhult och vid Tornskogen var också igång 

under vintern. 

Medlemmar från föreningen har deltagit i FSOs årsmöteshelg samt höstkonferens och 

ordföranden deltog i Sveriges ornitologiska förenings årsmöteshelg i Rimforsa i Östergötland. 
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