
Verksamhetsberättelse för Roslagens Ornitologiska Förening för år 2019 
Styrelsen för Roslagens Ornitologiska Förening (ROF) presenterar här verksamhetsberättelsen för år 
2019. 

Medlemmar 
Vid 2019 års utgång hade ROF 250 medlemmar - 214 ordinarie medlemmar, 34 familjemedlemmar 
samt 2 juniorer. 

Styrelse och övriga funktionärer 
Från och med ROF:s årsmöte 19 februari består styrelsen av: 
Ordförande: Kristoffer Stighäll, Sekreterare: Magnus Bladlund, Kassör: Anqi Lindblom Alm. 
Övriga ordinarie ledamöter: Bill Douhan, Gabriel Ekman, Lars Hansén, Gert Straschewski och Bo 
Wennberg. 
Suppleanter: Ronny Carlsson och Gosia Surminska. 
Revisorer: Lars Borgersen och Lino Åberg. Suppleant: Tony Mattsson. 
Valberedning: Dan Johansson (sammankallande) och Bo Granberg. Suppleant: Karin Persson. 
ROF:s styrelse har under året haft 8 protokollförda styrelsemöten. 

Medlemsaktiviteter 
Våren 2019 anordnades följande 8 aktiviteter: 
Årsmöte samt föreläsning av Kristoffer Stighäll om Vitryggig hackspett 19 februari. 
Strömstare och vandring längs Norrtäljeån 5 mars. 
Uggleutflykt 23 mars. 
Sträckskådning vid Rönnskärs udde 24 april. 
Kundbysjön 27 april. 
Riddersholm 11 maj. 
Vandring vid Vigelsjö och Ludden 23 maj. 
Nattsångarexkursion 7 juni. 
Hösten 2019 anordnades följande aktiviteter. 
Exkursion till Hjälstaviken 14 september. 
Sträckskådning vid Rönnskärs udde 29 september. 
Salskrakar vid Skedviken 2 november. 
Naturvårdsarbete på Hasselhorn 16 november. 

Roskarlen årgång 41 (år 2019) 
Redaktionen för Roskarlen har under året bestått av Lars Hansén, Kristoffer Stighäll, Anqi Lindblom 
Alm och Magnus Bladlund. Årets nummer bestod av 60 sidor och 10 artiklar och kom ut under hösten 
– som vanligt lite senare än vi önskar. 

Föreningens hemsida, Facebook och dekal 
ROF:s hemsida – www.rofnet.se – har, liksom Facebook, under året skötts av Lars Hansén. En 
bloggfunktion som tidigare tillät medlemmar att delge sina fågelupplevelser direkt på sidan har stängts 
ner p.g.a. otillbörligt påverkan av spam. Vi uppmuntrar ändå medlemmar att mer än gärna skicka 
bloggbidrag av sina fågelupplevelser till föreningens e-post så läggs det ut på hemsidan under 
rubriken blogg. Enda skillnaden är att bidragen tar omvägen via e-posten. ROF:s Facebook har för 
stunden 310 medlemmar varav långt ifrån alla är föreningsmedlemmar. Under hösten har en dekal 
tryckts upp i 500 exemplar. Varje medlem fick en dekal i samband med utskicket av vårprogrammet. 
Överexemplar finns till försäljning för 20 kr/styck. 

Skogsarbetsgruppen 

http://www.rofnet.se


Hasselhorn - Det praktiska naturvårdsarbetet har under verksamhetsåret koncentrerats till 
Hasselhorns naturreservat. Hasselhorn är en udde vid den norra stranden av sjön Erkens östra del 
som för övrigt även har fått ge namn åt det naturreservat som sträcker sig längs stranden från 
Koludden i väster till Örsudden i öster. ROF frågade om och fick hösten 2017 länsstyrelsens tillstånd 
att utföra biotopförbättrande åtgärder i Hasselhorns naturreservat. Åtgärderna består i att röja bort 
inväxande gran i lövbestånd samt att frihugga äldre lövträd och tallar. Syftet är att gynna den rika 
lövskog som växer här. 
Under 2019 har ett stort antal arbetsdagar lagts på avverkning av gran i området. Därtill har ROF haft 
en programaktiviteter förlagd till Hasselhorn på hösten. Vid detta tillfälle har vi dragit ihop och eldat ris 
och travat timret. Arbetsuppgiften är omfattande och utförs på ideell basis av föreningens medlemmar. 
För att elda ris behövs inga särskilda krav annat än tid och lust att arbeta med detta, men för att fälla 
granar behövs motorsåg och därmed även ”körkort” för att använda detta redskap. Några av 
föreningens medlemmar har, med ekonomiskt stöd av Alvins fond, tagit sådant körkort och de har 
därmed tillstånd att använda motorsåg för att fälla och upparbeta träd. 
I nuläget är vi i stort sett färdiga med röjningsinsatsen söder om Erkenvägen). Det som i övrigt återstår 
att göra är att bygga en bro över ett dike samt att fortsätta röja bort gran inom reservatet, norr om 
vägen. Eftersom detta arbete inte har något slutdatum kommer det att utföras som hittills, det vill säga 
i mån det finns medlemmar som har möjlighet att ställa upp. 
Vid sidan av de biotopförbättrande åtgärderna har ROF även släpat ihop och eldat ris längs stigarna. 
Riset hade lämnats kvar efter det att Skogsstyrelsens arbetslag rensat sly omkring stigarna. 
Sammanlagt har ROF:s medlemmar lagt ner cirka 200 timmars arbete på Hasselhorn under 
verksamhetsåret. 
Ramsen - ROF har även under året gjort en begränsad insats på ön Ramsen för att hjälpa 
naturskyddsföreningen att röja efter stormen Alfrida. 
Ny trapp vid Rönnskärs udde byggdes under året. 
 
Ornitologiska undersökningar/aktiviteter  

Ringmärkning – Ringmärkningen och sträckfågelstudierna på Svenska Högarna har fortsatt enligt 
tidigare års rutiner, denna gång med två veckors verksamhet under våren och tre veckor under 
hösten. Under våren försågs  1 895 fåglar med ring och under hösten 2 226. Enskilda medlemmar i 
ROF har, som vanligt, utfört ringmärkning i kommunen av arter som till exempel havsörn, ormvråk, 
duvhök och fiskgjuse 
Midvinterinventering sjöfågel - I januari har föreningsmedlemmar i ROF deltagit i den internationella 
midvinterinventering av sjöfågel i Europa som startade 1967 för Sveriges del och årets inventering var 
således den 53:e i ordningen. Vinterräkningen av sjöfågel är därmed en av de längsta 
inventeringsserierna av svenska fåglar. ROF har som vanligt inventerat kuststräckan längs Väddö. 
Mer information finns på www.zoo.ekol.lu.se/waterfowl/index.htm 

Standardrutter – Föreningsmedlemmar inventerar varje år några standardrutter belägna i Norrtälje 
kommun. Standarrutterna är en 8 km lång kombinerad linje- och punktinventering med förutbestämt 
läge. 
Mer information finns på www.fageltaxering.lu.se/inventera/metoder/standardrutter  
Nattfågeltaxering - Föreningsmedlemmar har också deltagit med 2 olika rutter i Nattfågeltaxeringen 
som syftar till att bevaka förändringar i nattaktiva fågelarternas häckande bestånd på nationell nivå. 
Sedan några år tillbaka räknas även dägg- och groddjur på rutterna. Varje rutt körs vid tre olika 
tillfällen varje år i mars, april och juni.  
Mer information finns på www.fageltaxering.lu.se/inventera/metoder/nattrutter 
Kustfågelinventering – Medlemmar i ROF har för femte året i följd medverkat i den 
kustfågelinventering som Lunds universitet administrerar och som har som målsättning att följa upp 
populationsutvecklingen hos häckande kustfågelarter längs den svenska kusten. 
Inventering Backsvala - Forskning visar att populationen av backsvalor gått starkt tillbaka i stora 
delar av västvärlden, inte minst här i Sverige. Omställning av täktverksamhet och nedläggning av 
sandtag tros vara en starkt bidragande faktor till detta. 
2019 utfördes av ROF inventering och kartläggning av kolonier med backsvalor i Norrtälje kommun. 
Inventeringen ingick i Projekt Backsvala i Stockholms län.  
Några fältbesök till samtliga kända lokaler med backsvale-kolonier i kommunen genomfördes   
Under dessa besök räknades antal bohål och svalor sedda i luften runt kolonierna. En bedömning av 
häckbranten gjordes, en information som kan hjälpa till vid samtal med täktoperatörer och 
myndigheter om eventuella åtgärder bör genomföras inför kommande års häckningar. 



Antal bohål: – samtliga kolonier, 228 (317 bohål 2018). 
Antal backsvalor: – samtliga kolonier, ca.130 ex. (ca 160 par 2018). 

Ansvarsarter - Under året har LONA-projektet Ansvarsarter och ansvarsbiotoper i Norrtälje kommun 
fortsatt. ROF är projektledare för projektet, där även Norrtälje kommun ingår, med stöd av staten 
genom Naturvårdsverket. Under året har följande eftersök av potentiella ansvarsarter genomförts på 
initiativ av ROF: Inventering av höksångare i kust- och skärgården, eftersök har genomförts efter 
styvnate i sjön Sparren, efter laven klippbroktagel i ytterskärgården, lavar på Ängsö nationalpark samt 
runt sjön Erken, eftersök av turkos blåvinge, aspsplintbock, cinnoberbagge, svartoxe och 
strandplanmossa. Under hösten har särskilt fokus legat i att eftersöka särskilt sällsynta marksvampar i 
delar av kommunen, däribland i några exklusiva kalkbarrskogar. Kristoffer Stighäll har fungerat som 
projektledare, men arbetet har inkluderat nära 50 olika personer och experter. 

Inventering Berguv - Medlemmar i ROF har medverkat i den nationella inventeringen efter berguv. 
Inventeringen kommer att fortgå även under år 2020. 

Inventering Tjäder - Medlemmar i ROF har medverkat i ett av Alvins fond beviljat projekt som syftar 
till att följa upp minst fem av de större tjäderspelplatserna i kommunen. Under 2019 har därmed flera 
av de tidigare kända större spelplatserna återbesökts för att se deras status. Inventeringen kommer att 
fortgå under år 2020. 

En för fiskfaunan anlagd damm söder om Bergshamraviken inventerades på fågel under året.  

Yttranden/skrivelser 
ROF har under året lämnat skrivelser gällande: 
Svarat på remiss angående en utvidgad verksamhet vid skjutbanan vid Järsö, norr om Erken. ROF 
ställer sig negativ till en sådan.  

Medlemmar i ROF har under året uppmärksammat länsstyrelsen i Stockholm på flera skyddsvärda 
skogar i kommunen.  

Under året har föreningen verkat för att länsstyrelsen skapar ett fågelskyddsområde av Södersundet i 
Riddersholms naturreservat. Detta p.g.a. att fiskare under vår och försommar stör häckande sjöfåglar i 
viken.  
Medlemmar i ROF har medverkat i möten på Norrtälje kommun i flera olika ärenden. Det har handlat 
om LONA-projekten; om hur kommunen skall hantera de stora mängder nedfallna träd efter stormen 
Alfrida; hur skyddet och tillgängligheten av Färsna naturreservat förväntas bli samt kring anpassningar 
i hamnen vid den nya exploateringen av Norrtälje stad etc. 
Föreningen har svarat på länsstyrelsens förslag på ny skötselplan för Svenska Högarna.  

Norrtälje Naturvårdsstiftelse 
Norrtälje Naturcentrum, även kallat Norrtälje Naturvårdsstiftelse har haft fyra möten under året. För att 
stärka inriktningen på kommunens naturvård har en Naturvårdsgrupp skapats inom stiftelsen med tre 
möten under året. Målet har varit bl.a. att fungera som ledningsgrupp för att engagera medlemmarna i 
de ideella naturvårdsorganisationerna däribland ROF samt lämna förslag på vilka ansökningar som 
ska prioriteras i olika naturvårdsprojekt. 
Ett tema för året har varit vattenvård och bildande av vattenvårdssamverkan. Naturvårdsgruppen har 
också varit engagerad i återskapandet av rikkärret Gunnarsmaren på Rådmansö, ett projekt som löper 
under flera år.

Övrigt 
Regional skogsstrategi - ROF deltog i december i ett seminarium om Regionala insatser för skog i 
Stockholms län, anordnat av Länsstyrelsen. Seminariet behandlade en nulägesbeskrivning av 



tillståndet för länets skogar som Länsstyrelsen tagit fram inför ett fortsatt arbete med en regional 
skogsstrategi för länet. 
Nulägesbeskrivningen innehåller basfakta om länets skogar och deras brukande, en faktabank som 
det fanns få invändningar eller synpunkter på under seminariet. Däremot kom seminariet att handla 
mycket om markanvändning nära tätorter, d v s Storstockholm. Ett stort antal privata markägare satte 
sin prägel på seminariet med bl. a krav på ersättningar för allmänhetens användande av deras marker. 
Länsstyrelsens representanter antar/hoppas att pengar kommer att avsättas för att ta fram en regional 
skogsstrategi men de verkar inte säkra på att så blir fallet. Om arbetet med en regional skogsstrategi 
fortsätter kommer ROF att behöva lägga tid och resurser på att påverka innehållet.  

Vattenvårdssamverkan Norrtälje kommun – Norrtälje Naturcentrum har under hösten anordnat ett 
första möte gällande Bildande av vattenvårdsamverkan i Norrtälje kommun där ROF deltog. Till en 
början handlar det om att delta i seminarier och skapa nätverk mellan olika naturvårdsorganisationer 
och andra aktörer och att utforma en framtida vattenvårdssamverkan. 

Skoglig våtmark - ROF har under året, tillsammans med Norrtälje Naturcentrum, inlett ett 
samarbetsprojekt med skogsbolaget Holmen Skog om att restaurera en skoglig våtmark i anslutning 
till Hållvikssjön i Edsbro socken. En ansökan om LONA-bidrag är inskickat av Norrtälje Naturcentrum. 

Roslagens Ornitologiska Förening 
Norrtälje, den 18 februari 2020 
Styrelsen ROF
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