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Verksamhetsplan 
för Stockholms Ornitologiska Förening 

Verksamhetsåret 2022 

Under en planeringshelg på Landsort blickade styrelsen framåt och diskuterade relevanta 
aktiviteter inför kommande år. Svårigheten är inte att hitta saker att genomföra och driva, 
svårigheten är att hitta rätt nivå så att det inte blir för mycket. Alla jobbar trots allt ideellt och 
ofta finns det mer vilja än tid i en vardag med lönearbete och familj.  

Vid sidan om det ordinarie arbetet med tidningen Fåglar i Stockholmstrakten, vår- och 
höstprogrammet samt i fågelskyddskommittén har styrelsen planerat att genomföra följande. 

Årets art

Årets art genomförs som ett projekt för att knyta ihop föreningens olika delar och samtidigt 
försöka få ökad kunskap om en art som är av speciellt intresse för rapportområdet. Fokusart 
för 2022 är tjädern som har minskat kraftigt i Sverige de senaste tio åren och som vi som 
nation har ett särskilt ansvar för då vi hyser 45 % av Europas hela population. Det ger även en 
inblick i problematiken med dagens skogsbruk. Genom artiklar, föredrag och exkursioner 
uppmärksammar och ökar vi intresset för arten hos medlemmarna och uppmanar till 
rapportering. 
Rapportkommittén i samråd med fågelskyddskommittén utser en art av särskilt intresse. 
Redaktionen planerar artiklar och information till tidningen. 
Programkommittén planerar gemensamt med fågelskyddskommittén exkursioner och andra 
aktiviteter med fokus på arten. 
Rapportkommittén sammanställer en rapport utifrån de rapporteringar som kommit in under 
året. 

Förslag på aktiviteter för året är: 
- Kontakta Naturum Tyresta för att höra om de är intresserade av ett samarbete och en 

gemensam aktivitet.  
- Artikel – Så hittar du tjäder, vilka spår ska man leta efter?  
- Artikel – Beskrivning av tjäderns skog. Vilka miljökrav har tjädern? Koppling till skog och 

skogsbruk.  
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- Inventering. Ta hjälp av RRK angående intressanta områden att inventera, områden som 
inte redan är reservat. 

- Utbildning i inventering av tjäder, med stöd av Christer Johansson BirdLife. 
- Artikel - Tjädern ur ett kulturhistoriskt perspektiv. Runstenen Tyresta by. Mathistoria.  
- Innekväll med Lars Magnusson  
- Fakta om tjädern, ålder m.m. Vilka uppgifter finns på NRM? 
- FiSt – reportage med bilder på tjäderspel och spelgalna tjädrar  
- FiSt/sociala medier – efterlysning av medlemmarnas egna tjäderhistorier  
- Artikel – ta hjälp av RRK att beskriva vad som händer med rapporter av tjäder i 

artportalen  
- FiSt - referat av Svante Joelssons bok om tjäder  
- Avrapportering av projektet i Fåglar i Stockholmstrakten. 

Nordiska Trädgårdar


StOF kommer att delta på trädgårdsmässan i Älvsjö helgen den 31 mars - 3 april. I samband 
med utställningen håller vi även två föredrag. Annders Lennartsson kommer att prata om 
fåglarna på Långholmens koloniområde och Eva Stenvång Lindqvist om trädgårdens fåglar. 

Aktiviteter i samverkan med andra föreningar


Fågelskådningens dag kommer att försöka samordnas med Naturskyddsföreningen och 
utannonseras även via deras kanaler för att bjuda in deras fågelintresserade medlemmar. 

På biologiska mångfaldens dag anordnar föreningen Ekoparken en bioblitz på 
Ladugårdsgärde där StOF kommer att medverka tillsammans med en mängd andra föreningar. 

Samverkan med föreningen Ekoparken för inventering av parkens fåglar fortsätter även under 
2022. 

Ökad samverkan med de lokala fågelföreningarna

Vi fortsätter arbetet med att öka samverkan med de lokala fågelföreningarna. 

Vi vill samarbeta om remissyttranden kring exploateringsärenden för att få med den lokala 
expertkompetensen. Vi skulle även kunna driva gemensamma naturvårdsprojekt och 
inventeringar med gemensamma resurser. 

Under den varma säsongen kommer vi att ha våra styrelsemöten ute i olika fågeltorn i länet 
och kommer då även att bjuda in representanter från den lokala föreningen för att öppna upp 
för samverkan. 
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Aktiviteter för att öka medlemsantalet

En målsättning för 2022 är att öka medlemsantalet. Målet är att vid utgången av året ha 
uppnått 3200 medlemmar, en ökning med ca 200 medlemmar från förra året. En aktivitetsplan 
är framtagen med olika marknadsföringsåtgärder, t ex förmedling av flyers och tidskriften vid 
olika aktiviteter och mässdeltagande, bättre marknadsföring av våra aktiviteter i sociala 
medier, erbjudande av gåvomedlemskap m.m. 

Arrangera en träff för engagerade i föreningen

Under året kommer det att arrangeras en träff för samtliga aktiva i föreningen. Förslagsvis en 
picknick vid Spegeldammen i juni där alla får möjlighet att träffas och umgås. 

En repris på förra årets exkursionsledarträff kommer även att genomföras. 
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