Verksamhetsberättelse för Värmdö Fågelklubb 2016
Värmdö Fågelklubb är formellt sett ingen förening utan en klubb utan betalande medlemmar. Därför
finns inte heller någon styrelse, utan en arbetsgrupp ansvarar för verksamheten. Arbetsgruppen
fungerar dock i allt väsentligt som en styrelse och redovisar såväl ekonomi som verksamhet varje år
på ett årsmöte.

Medlemmar och medlemskap
Klubben hade vid årsskiftet 2016/2017 247 medlemmar. Medlemsantalet har ökat konstant de
senaste åren. Medlemsantalet vid årsskiftet 2015/2016 var 179 och 2014/2015 126. I april fick
klubben sin 200:e medlem, som uppvaktades med en present på Fågelskådningens dag 8 maj.
Medlemskapet har under året varit kostnadsfritt.

Arbetsgruppen
Arbetsgruppen bestod fram till årsmötet 3 mars 2016 av Tom Arnbom, Sören Bevmo, Yvonne
Blombäck, Mats Nilsson, Eva Stenvång Lindqvist och Agneta Tillberg. Vid årsmötet avtackades
Agneta Tillberg. Håkan Steen, Majna Gemsjö och Jonas Svedlund valdes in som nya medlemmar.
Vår revisor Lars Persson har deltagit i arbetsgruppens möten och medverkar i arbetet.
Arbetsgruppen har under året haft sju möten.

Ekonomiska frågor
För att komplettera den ekonomiska redovisningen, i ett separat dokument, kan nämnas att den
donation på 300 kr som klubben fick från ett dödsbo under 2016 kommer att användas till inköp av
holkar som till våren sätts upp vid Hemmesta sjöäng.

Exkursioner, skådarmorgnar, inneträffar m.m.
• Den 17 januari hölls det sedvanliga Artrally med efterföljande gemensam middag. Fem lag deltog.
• Årsmötet hölls på Gurraberg i Gustavsberg 3 mars. Cirka 20 medlemmar deltog, och de bjöds även
på ett föredrag av Tom Arnbom om Arktis.
• Under året anordnades 10 exkursioner:
Våren 2016: Lär känna Värmdös fågellokaler 17 april, gökotta vid Hemmesta sjöäng 1 maj, Fysingen
14 maj, Fågelsång för nybörjare vid Farsta slott/Gottholma 29 maj, Nattsångare 10 juni. Hösten
2016: Vadarspaning vid Sandemar 13 augusti, Höstens fåglar i jordbrukslandskapet 3 september,
Blåhakespaning vid Hemmesta sjöäng 10 september, Fysingen 15 oktober, Fågellokaler på Värmdö –
rundtur 23 oktober.
• Torsdagsträffar i tornet vid Hemmesta sjöäng anordnades 14, 21 och 28 april samt 12 maj.
• Den 7 maj deltog klubben för första gången i Fågeltornskampen, en tävling mellan fågeltorn i flera
nordiska länder. Från tornet vid Hemmesta sjöäng sågs under tävlingen 66 arter. Inom Stockholms
rapportområde deltog sju torn. Från det vinnande tornet vid Broängarna sågs 78 arter. Vi kom på
delad fjärdeplats (samma resultat som tornet vid Säbysjön).
• Den 8 maj deltog klubben för första gången någonsin i Fågelskådningens dag, ett nationellt
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evenemang då många fågelföreningar anordnar aktiviteter för allmänheten. Dagen blev mycket
lyckad.
• Den 18 november hade klubben en mycket välbesökt inneträff med den prisbelönta fotografen
Niclas Ahlberg, som visade bilder och berättade på temat Fåglar på Gotland och Värmdö.
Våra allmänna aktiviteter har annonserats i lokaltidningarnas evenemangskalendrar.
Utöver medlemsaktiviteterna anordnade Värmdö Fågelklubb en exkursion till Hemmesta sjöäng för
medlemmar i Stockholms Ornitologiska Förening, StOF, 22 maj. Ett 15-tal StOF-are deltog. Dessutom
ledde Tom Arnbom en exkursion till Hemmesta sjöäng för Värmdö Föräldraförening 15 maj.

Naturvårdsarbete och opinionsbildning
• Den naturvårdsfråga som dominerat året är kommunens försök att få till stånd en exploatering
med bebyggelse och förbifart genom Hemmesta storskog. Exploateringen skulle också påverka
Hemmesta sjöäng, framför allt sumpskogen. Klubben har under hela året bedrivit ett kontinuerligt
lobbyartete mot exploateringsplanerna och här samarbetat med andra föreningar.
Frågan accelererade mycket snabbt då ett förslag till en aktualisering av gällande översiktsplan
oväntat fanns med som en punkt på dagordningen till kommunstyrelsens sammanträde 12 oktober.
Genom en rekordsnabb insats av Yvonne Blombäck i arbetsgruppen bildades en opinion mot det
tilltänkta beslutet och frågan fick publicitet i Nacka Värmdö Posten 11 oktober. Insatsen fick till följd
att beslutet sköts upp till december, men kom inte upp då heller. På grund av den politiska
turbulensen i Värmdö, liksom kommande byte av bl.a. kommunstyrelseordförande och
kommundirektör, rådde vid årsskiftet 2016/2017 stiltje i frågan.
Dagens Nyheter uppmärksammade exploateringsplanerna i en artikel 24 juni, baserad på ett besök
vid sjöängen 9 juni. En större artikel om exploateringsplanerna fanns med i Stockholms
Ornitologiska Förenings tidskrift Fåglar i Stockholmstrakten nr 4 2016.
Under vintern tog klubben över vinterfågelmatningen vid Hemmesta sjöäng (klubben och
kommunen ansvarar vartannat år).
Totalt genomfördes 11 fågelinventeringar vid Hemmesta sjöäng. Fågelklubben har deltagit i flera
möten med Värmdö kommun för att diskutera skötseln av sjöängen.
Totalt observerades 134 fågelarter vid Hemmesta sjöäng under 2016, vilket innebär ett nytt årsrekord. 2015 observerades 131 arter och 2014 132, vilket var ungefär 60 fler än innan restaureringen.
• Bland övriga naturvårdsfrågor kan nämnas att klubben bl.a. haft kontakter med kommunen
angående planerna på en friluftsgård vid torpet Edsberg vid Kvarnsjön. Vi ombads komma med
synpunkter och påtalade då bl.a. vikten av hänsyn till såväl fiskgjusarna (se nedan) som
storlommarna. Vi tog även upp vissa trafikfrågor och betonade bl.a. att trafiken inte bör öka.
• Ett fiskgjusebo upptäcktes vid Kvarnsjön i Gustavsberg i maj. Då det byggts på en ö som ofta
besöks av badande kontaktade klubben kommunen, som föredömligt snabbt satte upp
informationsskyltar. Häckningen avlöpte lyckligt.
• Arbete har inletts med en samlad sjöinventering i Värmdö – ett önskemål som kom upp på förra
årsmötet, men som vi av tidsskäl inte kunnat prioritera.
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Information, marknadsföring m.m.
• Klubben har under året gett ut 4 nyhetsbrev. De har distribuerats till medlemmarna via e-post och
även lagts ut på hemsidan. En enklare form av nyhetsbrev infördes under hösten, för att snabbt
kunna uppmärksamma medlemmarna på enskilda arrangemang eller händelser.
• Facebooksidan, som lanserades i mars 2014, avpublicerades under året och istället öppnades en
sluten Facebookgrupp (= man måste bli godkänd som medlem) i syfte att öka interaktiviteten. Vid
årsskiftet 2016/2017 hade den 136 medlemmar.
• Tidskriften Fåglar i Stockholmstrakten, FiSt, byggde i samband med redaktörsbyte 2015/2016 upp
ett nät av korrespondenter i de lokala fågelföreningarna. Yvonne Blombäck är sedan i mars Värmdö
Fågelklubbs korrespondent och håller med artiklar och notiser läsarna informerade om vad som
händer i Värmdö.
• Redaktionsmedlemmen Mats Gothnier deltog i klubbens skådarmorgon vid Hemmesta sjöäng 14
april, vilket resulterade i ett flersidigt reportage om klubben under vinjetten Redaktionen hälsar på i
FiSt nr 2 2016.
• Klubben har inlett ett samarbete med Granngården, som för vår del innebär möjligheter att vid
vissa tillfällen finnas på plats i butiken, informera om klubben och ”prata fågel” med intresserade.
Första tillfället var 12 november, 11-15. Både Granngården och klubben var mycket nöjda med
arrangemanget. För vår del fick vi bl.a. flera nya medlemmar.
• Medlemsvärvning skedde också på mässan Nordiska trädgårdar i april, i SOF BirdLifes monter.

Övrigt
• Den 13 oktober upptäcktes en ny fågelart för Sverige, dvärgsävsparv, på Horssten vilket ledde till
att många kryssare ville ta sig ut till ön innan fågeln försvann. Mats Nilsson organiserade i
samverkan med Anders Haglund och Gunnar Hjertstrand turer ut till Horssten, fungerade som
värd/representant för Värmdö Fågelkubb och såg till att kryssarexpeditionerna avlöpte problemfritt.
• Strömma hembygdsförening kontaktade klubben under hösten då intresse finns för att dokumentera fågellivets utveckling i Värmdö. Ett första möte har hållits och ett förslag på text har tagits fram.
• Eftersom klubben vuxit så mycket prövade vi under året att vara i Gurraberg istället för som
tidigare ett mindre rum i biblioteket, där inte många rymdes. Vi konstaterar att Gurraberg har
fungerat utmärkt.
• Klubben har under året börjat samla sina dokument och bilder i en gemensam mapp på Google
Drive, så att de inte ligger spridda på olika personers datorer. Det blir nu också lättare att arbeta
med dokument som fler personer medverkar till – som detta.
Arbetsgruppen för Värmdö Fågelklubb:
Tom Arnbom, Sören Bevmo, Yvonne Blombäck, Majna Gemsjö, Mats Nilsson, Håkan Steen,
Eva Stenvång Lindqvist, Jonas Svedlund
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