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År 2016 har för styrelsens del handlat om fortsatt utveckling av föreningen. Genom olika insatser 
har vi lyckats öka medlemsantalet så att vi nu är 240 stycken inklusive familjemedlemmar. En ny 
hemsida har tagits fram med hjälp av SOF-BirdLife och vår Malin Larsson. Den knyter an till den 
nationella hemsidan. Det gör att vi är närmare knutna till SOF-BirdLife. Vi vill fortsätta den 
utvecklingen och har därför tagit fram förslag till nya stadgar som kommer att presenteras för alla 
medlemmar för synpunkter och så småningom antagande. Året har också innehållit fullt av inne 
och uteaktiviteter för er medlemmar och dessa presenteras nedan.  
 
 
I  EXKURSIONER 
 

Föreningen har under 2016 ordnat sexton exkursioner: 
•   

•  27/2 Vinterfåglar vid Strömmen: Ledare Robert Petersen och Göran Esbjörnsson. 40 
deltagare 

•  27/3 Fjällmossen. Ledare Fredrik Sahlin. 14 deltagare. 
•  10/4 Lövskären. Ledare Fredrik Sahlin och Robert Petersen 11 deltagare. 
•  13/4 Fåglar i Herrebro våtmark Ledare Göran Esbjörnsson och Robert Petersen. 30 

deltagare 
•  24/4 Svartåmynningens naturreservat. Ledare Fredrik Sahlin. 5 deltagare. 
•  7/5 Fågeltornskampen. Fågeltornen vid Leonardsberg, Svensksundsviken och Herrebro 

våtmark var bemannade. 
•   15/5 Möt vårfåglarna vid Leonardsberg. Ledare Robert Petersen  
•  22/5 Ljusfors naturreservat. Ledare Tommy Tyrberg 2 deltagare 
•  28/5 Visingsö. Ledare Fredrik Sahlin. 11 deltagare. 
•  11/6 Nattsångare. Ledare Fredrik Sahlin och Robert Petersén. 11 deltagare. 
•  15/6&20/7 Tornkvällar vid Herrebro våtmark. Ledare Robert Petersén och Fredrik Sahlin 

5+3 deltagare 
•  17/9 Exkursion till Lövskären Ledare Fredrik Sahlin 6 deltagare 
•  25/9 Flyttfåglar vid Leonardsberg Ledare Fredrik Sahlin 5 deltagare. 
•  1/10 Dagsutflykt till Häradsskär Ledare Stig Lindvall 9 deltagare 
•  19-20/11 Kommunrally 43 deltagare, organisatör ÖGOF, i Norrköping Robert Petersén 
•  27/11 Exkursion Bråvikens södra strand. Ledare Jesper Villaume 3 deltagare 

 
 
II  INNEMÖTEN 
 

FiNk har haft fem föreningsträffar (inkl. årsmöten) under året:  
•  

• 25/2 Resa till Cape May, Lars Gezelius – 23 deltagare 
• 20/3 Årsmöte. Patrik Olofsson  berättar under rubriken ”Eldögon – möten med Sveriges 

ugglor”. 53 deltagare. 
• 27/10 Teknik/internet Afton. Malin Larsson.14 deltagare 
• 10/11 En resa från Stilla Havs kusten till Klippiga bergen. Nils-Åke Andersson 22 

deltagare  
• 13/11 Teknikrevolution inom flyttfågelforskningen  Anders Hedenström 22 deltagare 

Styrelsen har sammanträtt sex gånger. 
 
 



III  ÖVRIGA AKTIVITETER 
 

FiNk har figurerat i media (tidningar, TV) vid flera tillfällen. 
FiNk har i vanlig ordning lämnat synpunkter i remissärenden. 
KRAV-rallyt gick av stapeln för sjuttonde året i rad lördagen 17/1. Totalt deltog 26 personer i tio lag. 
Sammanlagt sågs 74 fågelarter under rallyt. Vinnande lag blev Spin & Co med 63 arter. 
Återsamling efter rallyt skedde i Hemgården i Norrköping. 
Kommunrallyt – en tävling mellan landskapets kommuner om att se flest fågelarter under en helg – 
gick av stapeln för sjätte året i rad helgen 14–15/11. Totalt deltog 11 av 13 Östgötska kommuner, 
141 personer från hela länet och sammanlagt observerades 140 fågelarter i landskapet under 
helgen. För Norrköpings del deltog 43 personer och totalt observerades 129 arter i kommunen 
(nytt rekord!). Norrköpings kommun vann således årets rally, Linköping kom tvåa med 110 arter 
och Kinda kom trea med 96 arter. Norrköping har därmed vunnit rallyt fyra av totalt sex gånger. 
 
 
IV  PROJEKT OCH INVENTERINGAR  
 

Andräkning vid Motala ström. Föreningens medlemmar har, för 36:e året i rad, inventerat 
vattenbundna vinterfåglar vid Motala Ström. Denna vinter räknades fåglarna den 17 januari. Åtta 
personer deltog och drygt 3700 fåglar räknades in. Gräsanden är ohotad den vanligaste arten med 
2442 exemplar.  
Punktrutter mm Några av föreningens medlemmar har deltagit i vinterfågeltaxeringen samt haft 
en punktrutt för nattaktiva fåglar. Flera genomför också årligen punktrutter på våren Många har 
dessutom bidragit till SOF:s fågelbordsräkning i slutet av januari.  
Sjöfågeltaxeringen: SOF/BirdLife Sveriges tidigare riksinventeringar har fr.o.m. 2015 istället 
ersatts av en ny inventering - Sjöfågeltaxeringen. Den nya inventeringen räknar våtmarksfåglar 
och rovfåglar intill vattenområden i hela landet. I Norrköpings kommun inventerades 13 områden 
2016 av 10 inventerare. Totala antalet observerade fåglar var 5 496.Vitkindad gås dominerade 
med 3 086 individer. 
Ängshöksinventering: Ängshöken är en rödlistad art. I Östergötland har antalet ängshökspar 
uppskattats till 2-5 varav ett till två revir i Norrköpingstrakten. Colin Messer fick i uppdrag av 
Länsstyrelsen att eftersöka och övervaka häckande ängshökar i västra Vikbolandet. Två 
häckningar påbörjades varav den ena misslyckades. Den andra resulterade i 5 ungar kom på 
vingar. 
 
 
V MEDLEMSANTAL 2016 
 

2015 års siffror inom parentes. Medlemsantalet var vid årets slut 240 (237), varav ordinarie 192 
(190), familjemedlemmar 48 (46) samt 3 ungdomsmedlem. 
 
Nätverket Rapphönan med ett 30-tal kvinnliga skådare har under året haft ett 10-tal utflykter. 
Rapphönan fungerar som rekryteringsbas för nya medlemmar i föreningen. Året inleddes med 
knytkalas och Vinterfåglar inpå knuten hos Karin Forsell. 

 
VI PUBLICERINGSVERKSAMHET 
 

Under 2016 har föreningens tidskrift "Fåglar i Norrköpingstrakten” utkommit med två skrifter och 
två programnummer på sammanlagt 76 sidor. Skriften har numera färg både på omslaget och 
inlagan och har tryckts i 225 exemplar per nummer. 
Föreningens hemsida har även under detta år skötts av Fredrik Sahlin. 
http://web.comhem.se/fink. Under hösten har den nya hemsidan publicerats med hjälp av Malin 
Larsson ww.birdlife.se/fink 
Föreningens Facebooksida har adressen: https://www.facebook.com/NorrkopingFINK som 
administreras av Robert Petersen. 
 
 



VII EKONOMIN 2016 
 

Föreningens intäktsposter under år 2016 har varit: 
Medlemsavgifter 52 980 kr varav 19 000 kr är inbetalt för 2017, egna arrangemang, lotterier, m.m. 
3 165 kr och 1 040 kr som gåva från medlem. Bidrag från Studiefrämjandet 4523 kr. 
Föreningens kostnadsposter under år 2016 har bl.a. varit: Lokalhyra 1450 kr, tidskrift inkl. 
utskick 22 818 kr, föreläsararvoden 9372 kr, samt övriga utgifter 2644 kr. För detaljer, se resultat- 
och balansräkningen. 
 
 
VIII FUNKTIONÄRER 
 

Styrelse: Karin Forsell (ordförande), Lena Nilsson (kassör), Ulf Larsson (sekreterare), Fredrik 
Sahlin (vice ordförande, programkommittén), Anders Tillander (ledamot, skogsfrågor). Örjan 
Hallberg (ledamot, kontaktperson Studiefrämjandet). Stig Lindvall (programkommittén)  
 
Revisorer: Mats Hjelte och Hans Marken; 
Valberedning: Colin Messer och Anita Nilsson. 
Programkommitté: Fredrik Sahlin, Stig Lindvall, Malin Larsson, Jesper Villaume, Magnus Bergvall 
Redaktionskommitté för tidskriften: Göran Esbjörnsson ansvarig utgivare, redaktör Tommy Tyrberg. 
Inventeringar: Örjan Hallberg 
Hemsida: Fredrik Sahlin och Malin Larsson 
 
 
IX SLUTORD 
 

Styrelsen i Fågelföreningen i Norrköping vill rikta ett stort tack till de medlemmar som har bidragit 
med olika insatser vid föreningsmöten och övriga arrangemang. Alla övriga funktionärer tackas 
också för sina insatser under det året. 
 
Slutligen vill styrelsen tacka för stöd och gott samarbete med Naturskyddsföreningen i Norrköping, 
kommunekologerna, Östergötlands ornitologiska förening (ÖgOF), de övriga naturföreningarna i 
länet, Norrköpings kommun samt Studiefrämjandet. 
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