
 

 

 

 

          

 

Verksamhetsberättelse för Roslagens ornitologiska förening (ROF) 2022 
 

Styrelsen för Roslagens Ornitologiska Förening (ROF) presenterar här verksamhetsberättelsen för 

år 2022. 

• Medlemmar 
 Antal medlemmar året 2022 har varit 201 huvudmedlemamar, 33 familjemedlemmar och 2 

 juniormedlemmar. 

 

• Roskarlen  

 Det årliga numret av Roskarlen gavs ut år 2022 och var årgång 44. 

 Numret omfattade totalt 54 sidor, 8 artiklar och ca 30 bilder. Redaktionen bestod av 

 Kristoffer Stighäll, Magnus Bladlund, Anqi Lindblom Alm och Elina Stenbäck. 

 

• Föreningens hemsida   

 ROF hemsida har uppdaterats regelbundet med aktuella nyheter samt information om 

 kommande aktiviteter och rapporter från exkursioner. 

 Aktuellt program finns där för nedladdning för de som inte fått detta eller vill ha ett extra. 

 

• Facebook-sidan ”Roslagens Ornitologiska Förening” 
 
På föreningens sida på Facebook publicerar styrelsen själva ett urval av information om 

föreningens verksamhet. Innehåller kontaktuppgifter och länk till den officiella webbplatsen. 

Denna sida används primärt för att informera om kommande exkursioner och andra nyheter 

som föreningen vill delge medlemmarna. Inlägg kan endast skapas av ROF:s styrelse eller 

personer utsedda av styrelsen. 
 

• Facebook-gruppen ”Roslagens Ornitologiska Förening” 
 
ROF:s Facebook-grupp kan vem som helst kan söka medlemskap. För att bli medlem krävs 

godkännande av administratör (f n personer i ROF:s styrelse). I gruppen delas information 

från ROF:s Facebook-sida. Därtill kan medlemmar i gruppen själva skapa och svara på 

inlägg såsom bildmaterial, artbestämning av fåglar, diskussionstrådar m.m. 
 

• Rapporter  

Under 2022 har arbetet med att ta fram ansvarsarter och ansvarsnaturtyper, som påbörjades 

2018, avslutats. Resultatet kommer att publiceras i rapportform under 2023.  
 

A) Medlemsaktiviteter 
 
Under 2022 har ROF bland annat ägnat sig åt följande medlemsaktiviteter: exkursioner, 

möten och föredrag holkförsäljning.  
 



 

 

• Exkursioner 

 Våren 2022 anordnades följande 8 aktiviteter: 

 Naturvårdsarbete på Hasselhorn Rumpudden, 26 mars. 

 Årsmöte, 30 mars 

 Inventeringsmorgon vid nyskapade Hållviks våtmark, 9 april. 

 Kundbysjön, 30 april. 

 Sträckskådning vid Rönnskärs udde, 15 maj. 

 Gökotta vid Mälby naturstig, Väddö, 26 maj. 

 Fågelvandring i Älmsta, 9 juni. 

 Nattsångarexkursion, 10 juni. 

 Hösten 2022 anordnades följande 6 aktiviteter. 

 Exkursion till Ledskär, 11 september. 

 Gäss- och rovfågelexkursion, 16 oktober. 

 Sträckskådning vid Rönnskärs udde, 23 oktober. 

 Naturvårdsarbete vid Hasselhorn, 12 november. 

 Fågelholksnickring, 7 december ställdes in p g a för få deltagare. 

 

• Möten och föredrag  
Till följd av pandemin har denna punkt legat i sparlåga men ROF har som ambition att öka 

kunskapen om fåglar och dess livsmiljö genom att arrangera föredrag och möten för 

medlemmar och allmänhet. På årsmötet 2022 föredrog Kristoffer Stighäll om Ansvarsarter i 

Norrtälje kommun. 
 

• Holkförsäljning mm 
ROF:s holkgrupp har representerat föreningen på julmarknaden i Bergshamra. 
Ett tiotal småfågelholkar såldes under dagen samtidigt som en bredare allmänhet fick 

möjlighet att bekanta sig med ROF och dess verksamhet. 

 
B) Inventeringar/studier  

 

• Inventeringar  
Under 2022 påbörjades en Aspskogsinventering. Inventeringens fokus är att inventera både 

fågelfaunan och skalbaggsfaunan i några olika aspskogsområden i kommunen. Områdena 

skall senare kunna restaureras och inventeringen återupprepas efteråt för att se på vilka 

förändringar och förbättringar som skett.  
Under året genomfördes en inventering av fåglar i viltvatten i Norrtälje kommun. 

 

• Midvinterinventering av sjöfågel   

 ROF deltog i den internationella midvinterinventering av sjöfågel som pågått sedan 1967. 

 Vinterräkningen av sjöfågel är därmed en av de längsta inventeringsserierna av svenska fåglar. ROF 

 har som vanligt inventerat kuststräckan längs Väddö. 

 

• 5 standardrutter i Norrtälje kommun 
Föreningsmedlemmar har inventerat 5 standardrutter i Norrtälje kommun. En standardrutt är en på 

förhand bestämd plats och är en kombination av punkt- och linjetaxering. Standardrutterna har 

funnits sedan 1996 och syftet är att täcka in ett brett och representativt urval av Sveriges olika 

naturtyper och fågelförekomster. Uppdraget är en del i den nationella miljöövervakningen och 

administreras av länsstyrelsen i Stockholms län.  
 



 

 

• Ringmärkning av rovfåglar 
Enskilda medlemmar i ROF genomför årligen ringmärkning av några utvalda fågelarter. Det 

gäller bland annat fiskgjuse, havsörn, ormvråk, duvhök, tornfalk, kattuggla och berguv (den 

sistnämnda i samverkan med berguvsprojektet).  
 

C) Naturvårdsarbete  

 ROF genomför praktiska naturvårdsinsatser i följande projekt: 

• Hasselhorn naturreservat 
Under verksamhetsåret 2022 har arbetet koncentrerats till den del av Hasselhorns 

naturreservat som ligger norr om Erkenvägen (område 8 i ”Skötselplan för Hasselhorn”). 

ROFs skogsgrupp har främst fällt gran som växer in i lövbestånden samt frihuggit gamla 

lövträd från inväxande gran och hassel. Granen har kvistats och kapats upp i släpbara 

längder. 

ROF har haft två medlemsaktiviteter i Hasselhorns naturreservat under verksamhetsåret, den 

26 mars och 12 november. Under aktivitetsdagarna utförs det tyngsta arbetet i vårt åtagande, 

att dra ihop ris och stapla stockar samt att täcka staplarna med granris. Även utanför 

programaktiviteterna har, vid ett par tillfällen, några engagerade medlemmar hjälpt till med 

att samla ihop ris och stock för att underlätta fortsatt arbete med motorsågar. Ett varmt tack 

till alla som ställt upp! 

Den sammanlagda arbetstiden för ROFs naturvårdsarbete på Hasselhorn var 295 timmar 

verksamhetsåret 2022. 

 

• Hållviks våtmark 
Vid torpet Hållvik och Hållvikssjöns naturreservat har en av länets största skogliga 

våtmarker återskapats, kallad Hållviks våtmark. ROF initierade restaureringen och har 

deltagit i arbetet. Under 2022 har häckfågelfaunan i våtmarken inventerats. 

 

• Regional skogsstrategi 
ROF ingår i länets dialoggrupp kring en regional skogsstrategi. Under 2022 har 

skogsstrategin kompletterats med en handlingsplan. I samband med att handlingsplanen 

skulle spikas anordnade länsstyrelsen en hearing där ROF deltog. ROF har lämnat 

synpunkter på handlingsplanen både under hearingen och skriftligen. 

Såväl skogsstrategin som handlingsplanen innehåller en del skrivningar som kan vara 

användbara i arbetet för biologisk mångfald och ökad naturvårdshänsyn i skogsbruket. Som 

helhet är dock dessa dokument alltför oprecisa för att på allvar kunna leda fram till ett 

ekologiskt hållbart skogsbruk. 

 

• Remissvar 
ROF är remissinstans för kommunen, myndigheter och andra som rör frågor om fåglar, 

fågelskydd och naturvård brett. Det har ofta gällt olika exploateringars påverkan på miljön 

och fåglar. 

Föreningen har även gjort en skrivelse till länsstyrelsen angående att skapa ett 

fågelskyddsområde på ett skär vid G:a Grisslehamn samt Fjällboholmar, Väddö. 
Föreningen har svarat på en förfrågan från Elkraft angående en ny sträckning av 

kraftledningen mellan Forsmark och Senneby, Väddö. 

 

 

• Holkar 
ROF har under många år tillverkat, satt upp och sålt holkar av olika modell och i olika 

omfattning. Under senare år har en grupp bildats som träffas regelbundet och planerar för 

byggande och uppsättning av holkar. Det gäller både småfågelholkar generellt men även 



 

 

speciella projekt. 

Sammanställning av arbetet med holkar 2022 

Tillverkade holkar 

250 småfågel 

75 starholkar 

15 göktyta 

37 uggleholkar (slag-, katt, sparvuggla) 

3 berguv 

Uppsatta holkar 

130 Småfågel 

41 stare 

15 göktyta 

32 Uggleholkar (slag-, katt-, sparvuggla) 

3 berguv 

20 knipa som ROF fått från länsstyrelsen 

3 slaguggla som ROF fått frånlänsstyrelsen 

Kollade och rensade holkar 

350 småfågel 

45 starholkar (ej rensade) 

17 göktyta 

15 uggleholkar 

Sålda holkar 

40 småfågelholkar, 6 starholkar 

Tidsåtgång 

Cirka 460 timmar 

 
1) Tornseglarholkar 

Medlemmar i ROF har även under året byggt och satt upp holkar för tornseglare.  

 
2) Berguvsholkar 

Medlemmar i ROF har under några år byggt och satt upp holkar för berguvar på några 

platser i kommunen där det regelbundet finns uvar.  

 

• Fågelmatning  
Sedan några år ansvarar medlemmar ur ROF för att det skall finnas en fungerande, publik 

fågelmatning vintertid vid Rimbo samhälle. Den består av både frömatare och talgmatare.  
Även vid Rönnskärs udde finns en fågelmatning som medlemmar i ROF sköter om. Under 

år 2022 fortsatte matningen vid dessa två platser. 
 

• Projekt Mnemosynefjäril 
ROF har på uppdrag av länsstyrelsen under de senaste åren, inventerat tänkbara framtida 

livsmiljöer för denna akut hotade dagfjärilsart, som är en ansvarsart för Norrtälje kommun 

och Stockholms län. Arten är mycket specialiserad och larverna lever av nunneört. 

Inventeringen av nunneört har fortsatt 2022. Målet är att åtgärder skall utföras på de bästa av 

dessa områden och att utplantering av fjärilen kan ske på dessa lokaler.  
 

• Projekt Grundsjömossarna 
ROF har uppmärksammat länsstyrelsen på att de tidigare öppna myrarna vid Grundsjön, 

väster om Hallstavik, håller på att växa igen. Efter samråd med länsstyrelsen har ROF under 

år 2022 ansökt om och erhållit medel ur den statliga satsningen på restaurering av 

våtmarker. Den kommande restaureringen syftar till att röja uppväxande trädplantor på de 



 

 

ytor på myrarna kring Grundsjön som vi önskar ska vara öppna. Samtidigt ska länsstyrelsen 

utreda möjligheterna att proppa diken som dränerar myren.  
 

D) Samverkan  
ROF samverkar regelbundet med en rad andra aktörer, som Norrtälje kommun, 

länsstyrelsen, Naturskyddsföreningen i Roslagen (RNF), Stockholms Ornitologiska 

förening. Under 2022 har bland annat samverkan skett med StOF kring backsvala och 

berguvar. 
 

E) Naturvårdsstiftelsen  
Under året har ROF representerats i NNC av Christer Stighäll och Gabriel Ekman. 

Arbetet har för ROF:s del varit att tillsammans med RNF utveckla Naturvårdsrådet vid 

Norrtälje naturcentrum. Vi har under åren noterat att naturvård alltmer fått stå tillbaka för 

stiftelsens verksamheter vid Färsna gård. Vi har därför valt att skapa en naturvårdsvision för 

att fördjupa och bredda föreningarnas inverkan på Norrtälje Naturcentrum och att 

medlemmarnas kunskap ska kunna komma till nytta i Norrtälje Naturcentrums arbete till 

gagn för naturvården där NNC kan stå för finansiering och vidareutveckling av de idéer och 

förslag som förs fram. Det här kan också komma till nytta i arbetet kring Norrtälje science 

center och planer kring det kommande Färsna naturreservat. 

Aktuella naturvårdsprojekt i övrigt under året har bland annat varit Fladdermusprojektet där 

inventeringar genomförts och mnemosyneprojektet med inventering av lämpliga biotoper 

för mnemosynefjärilen.  

 

F) Styrelsearbete  

 Från och med ROF:s årsmöte 30 mars 2022 består styrelsen av: 

 Ordförande: Kristoffer Stighäll, Sekreterare: Magnus Bladlund, Kassör: Anqi Lindblom 

 Alm. 

 Övriga ordinarie ledamöter: Gabriel Ekman,  Karin Persson och Ronny Carlsson. 

 Suppleanter: Gosia Surminska, Mikael Andersson, Carl Petter Eriksson och Elina Stenbäck. 

 Revisorer: Lars Borgersen och Ingrid Ehnström. Suppleant: Yvonne Larsson. 

 Valberedning: Dan Johansson (sammankallande) och Bo Granberg. Suppleant: Karin 

 Enström. 

 ROF:s styrelse har under året haft 8 protokollförda styrelsemöten. 

 
/Styrelsen för Roslagens ornitologiska förening. 


