FALKENBERGS ORNITOLOGISKA FÖRENING

Verksamhetsplan
2011 - 2013

Falkenbergs Ornitologiska Förenings uppgift är främja intresset för fåglar och
att bedriva fågelskyddsverksamhet inom Falkenbergs kommun

Fågelskydd och Lokaler
Dokumentation och inventering
Inom kommunen finns ett flertal intressanta fågellokaler som föreningen medverkat till och gjort insatser i att underhålla. För att bevara lokalerna är det viktigt att dokumentera utvecklingen vad gäller
häckande och rastande fåglar. Det är också viktigt följa förändringar, t ex trycket av predatorer mm.
Dokumentationen skall tjäna som underlag vid framtida diskussioner om lokalerna status, behov av
förändringar och utvidgning av lokalerna.
Lokaler som är av särkilt intresse:
•

Källtorps våtmarker (har nyligen renoverats och utvidgats)

•

Tärnkolonin (färdigställs under våren 2011).

•

Munkagårdsfloen (har funnits ett tiotal år).

Inventeringen bör pågå under flera år för att ge bra underlag för framtida ställningstaganden om eventuella behov av åtgärder.
Inventeringen ska så långt som möjligt visa:
•

Häckande arter, lyckade och misslyckade.

•

Rastande arter

Förslag
• att en arbetsgrupp bildas med 5 ledamöter
•

att arbetet ska inledas under 2011

•

att arbetsgruppen ska rapportera till styrelsen

Ansvarig

Skötsel, av fågellokaler.
Föreningen deltar aktivt i skötsel och underhåll av flera fågellokaler. Föreningen bör också i framtiden
aktivt arbeta för att vara delaktig vid nyanläggningar eller utbyggnader av befintliga lokaler.

Förslag
Källstorps våtmarker
Föreningen åtar sig
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•

att fortsätta delta i den skötselgrupp som bildats mellan kommunen, länsstyrelsen och FoF.

•

att verka för att skötselgruppen följer utvecklingen vad gäller vattenstånd, bete, slåtter, stigar,
utkikstorn mm

•

att utföra mindre arbeten som röjning och enklare underhåll av utkik och gömslen

•

att varje år sätta upp nya fågelholkar på Källstorps våtmarker

•

att under 2011 och 2012 bekosta anläggning av en fågelåker i anslutning till våtmarken

•

att verka för att en ny naturstig anläggs från stora parkeringen ned till stora fågeltornet.

Ansvarig
Munkagårdsfloen
FoF har byggt och bekostat det utkikstorn som finns i anslutning till våtmarken. Det innebär att föreningen äger tornet. Diskussioner har förts med representanter för markägare och länsstyrelsen om en
utbyggnad av Munkagårdsfloen.
Det är viktigt att fågellokalen även fortsättningsvis lockar till ett rikt fågelliv och förslaget är därför att
föreningen
•

skall verka för att en skötselplan upprättas i samförstånd med markägaren underhålla fågeltornet

•

skall verka för att det sker en utbyggnad av våtmarken, vidare

•

skall verka för att stränder och markerna närmast våtmarkerna inhägnas och att bete inleds

Ansvarig
Tärnkolonin
En ny Tärnlokal har anlagts på Smedjeholmen. Föreningen har medverkat i anläggningsarbetet och
vissa mindre arbeten återstår att göra. Föreningen har åtagit sig att visst årligt arbete som t ex ogräsborttagning. Den framtida skötseln är inte närmare diskuterad och FoF skall därför verka för att en
skötselplan upprättas i samförstånd med Falkenbergs kommun.

Ansvarig

Pilgrimsfalken
Pilgrimsfalkarna på Lantmännens silotorn genomförde 2010 en lyckad häckning med utkomst av två
ungar. Ungarna har ringmärkts. Det är av stort intresse att följa och bevaka den fortsatta utvecklingen.
Blir det ytterligare en lyckad häckning 2011.
Förslag
För att studera och följa utvecklingen föreslår styrelsen
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•

att en webbkamera installeras i det boet som byggdes 2010 för att få möjligheter att följa parets häckning på nära håll

•

att en arbetsgrupp på två personer bildas

•

att arbetsgruppen ska rapportera till styrelsen

•

Eftersom boet är placerat på ett av Lantmännens silon begära tillstånd för att komma åt boet
och göra nödvändiga installationer

Ansvarig

Ringmärkning
Föreningen har sedan många år tillbaka inventerat och ringmärkt Fiskgjuseungar. Fiskgjusen är hotad
på flera sätt. Människans nyfikenhet och obetänksamhet leder i bland till misslyckad häckning. En
fortsatt bevakning, inventering och ringmärkning är därför av största intresse för att skydda och säkerställa Fiskgjusens häckning inom Falkenbergs kommun.
Förslag
• att en arbetsgrupp bildas med 2-3 ledamöter som innebär att arbetet kan fortsätta
•

att arbetsgruppen ska rapportera till styrelsen

Ansvarig

Vintermatning
Föreningen har sedan många år bedrivit och bekostat vintermatning för småfåglar, sångsvan och gäss.
- En helt nödvändig insats vid stränga vintrar. Matningen skall ske med ideella insatser medan säd och
frö kräver ekonomiska insatser. Föreningen har under flera år fått viss hjälp genom donationsmedel
som kunnat användas för vintermatning.
Förslag för 2011 och 2012
• att fortsätta med vintermatningen på Munkagårdsfloen
•

att på Källstorp fortsätta med vintermatning av såväl småfåglar som sångsvan och gäss

•

att om ekonomiska och personella förutsättningar finns vintermata på fler lokaler

•

att undersöka möjligheterna att få till stånd fler platser för fågelåkrar

•

att ett eller flera arbetslag bildas för att sköta matningen

Ansvarig
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Vindkraftsgrupp
En ny uppgift för föreningen är att ta ställning till de många vindkraftsprojekt som planeras inom
kommunen. Både enstaka och större grupper av vindkraftverk planeras. Vindkraftsverken kräver öppna platser, vilket ofta sammanfaller med de områden där rovfåglarna rör sig. Att lämna synpunkter på
kommunala planer och enstaka vindkraftsprojekt kräver insikter och kunskaper om rovfåglars beteende och vanor. Det kräver också att yttranden som lämnas till myndigheter och privata bolag inte blir
allt för ensidiga. Den bör vara sammansatt av de ornitologiska föreningarna i Falkenberg, Halmstad
och Varberg och arbeta under namnet ”HALLOF”. Ett samarbete mellan Hallands ornitologiska föreningar och andra närstående föreningar i Halland är önskvärt för att ge ytterligare styrka till arbete.
Förslag
• arbetsgruppen bör bildas under 2011 och bestå av 3-5 ledamöter
•

att gruppen sätts samman av Hallands Ornitologiska föreningar – Varbergs, Falkenbergs och
Halmstads, och att gruppen arbetar under namnet HALLOF

•

att samarbeta med andra närstående föreningar för att ge ytterligare styrka i arbetet

Ansvarig

Information
- intern och extern
Hemsidan
Hemsidan är ett av föreningens ansikte inåt och utåt. Sidan skall ge aktuell och kontinuerlig information till såväl allmänhet som till medlemmar. Hemsidan är ett varumärke och lätt att känna igen. Den
skall ha en hållbar layout, med fast information ex. styrelse, adresser mm samt aktuell information
som exempelvis i tid näraliggande aktiviteter.
Förslag
• att en redaktionsgrupp om tre personer utses
•

att en av redaktionsgruppens medlemmar ingår i styrelsen och rapporterar till styrelsen

•

att redaktionsgruppen under första delen av 2011 lägger förslag på basupplägg och innehåll för
hemsidan

Ansvarig

Marknadsföring
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Föreningen bedriver ur miljö- och naturskyddssynpunkt ett viktigt och angeläget arbete. Att föreningens medlemmar tittar på fåglar är välbekant, men det fågelskyddsarbete som föreningen bedriver är
inte lika känt. Det är en viktig uppgift för föreningen att medvetandegöra och skapa opinion om de hot
och möjligheter som påverkar miljön och naturen i vår kommun.
Förslag
•

att skapa en arbetsgrupp om tre personer

•

att gruppen får till uppgift att inför hösten 2011 och 2012 arbeta fram förslag på aktiviteter
och åtgärder

•

att en av arbetsgruppens ledamöter ingår i styrelsen och rapporterar till styrelsen

Ansvarig

Uppvaktning och påtryckning
Det finns flera förslag inom Falkenbergs kommun om nyanläggning och/eller utvidgning av våtmarker. En del av förslagen har mött motstånd eller på annat sätt fastnat inom byråkratin. Styrelsen kan på
olika sätt försöka medverka till att samtalen kommer igång på nytt, så att arbetet med dessa lokaler kan
komma vidare.
Pågående projekt som styrelsen bedömer har stannat upp.
•

Pölsefloen - nyanläggning

•

Utbyggnad av Munkagårdsfloen

•

Naturskyddsområden norr om naturreservatet mellan Lynga och Sik och vidare till Björkängs
camping i Varbergs kommun

Förslag
• att styrelsen skall arbeta fram förslag om Pölsefloen
•

att styrelsen skall arbeta fram förslag om utbyggnad av Munkagårdsfloen

•

att styrelsen skall föreslå länsstyrelsen om att naturskydda området norr om Lynga

•

att verka för att skapa samarbete med andra närstående föreningar om förslagen

•

att styrelsen skall uppvakta Falkenbergs kommun och länsstyrelsen i Halland om förslagen

Ansvarig

Föreningsfolder
Det är viktigt att FOF kan sprida information om sin verksamhet till allmänhet, medlemmar, myndigheter och organisationer. Den folder som används behöver uppdateras. Arbetet bör kunna påbörjas
under 2012 för att en ny presentationsfolder ska kunna vara klar våren 2013.

Ansvarig
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Foldrar om Källstorps våtmarker och Tärnlokalen
Källstorp är nyrestaurerad och Smedjeholmens Tärnlokal står färdig 2011. Det är av intresse att FOF
kan presentera de nya lokalerna och informera såväl medlemmar som allmänhet om lokalen, häckande
arter och andra iakttagelser. Presentationsfoldrarna har också betydelse när det gäller att ge föreningen
en status i umgänget med myndigheter och organisationer. Arbetet med ta fram foldrarna bör kunna
inledas 2012 och vara klara samma år.
Förslag
• att en arbetsgrupp om 2-3 arbetsgrupp tillsätts för att arbeta med alla tre foldrarna
•

att en av ledamöterna i arbetsgruppen är styrelseledamot och rapportör till styrelsen

•

att föreningsfoldern är färdig och tryckt till årsskiftet 2011/2012

•

att foldrarna om Källstorps våtmarker och om Tärnkolonin tas fram och färdigställs under
2012.

Ansvarig

Träff med politiker och tjänstemän
Det är av stor vikt att FOF intar en tydlig plats när det gäller framtida satsningar på vindkraftsområden, våtmarker och naturskydd över huvudtaget. Därför ska FOF arbeta aktivt med att föra fram föreningens syn på fågelskydd, placering av nya vindkraft och naturskyddet. Arbetet ska ses som en långsiktig insats som bör pågå ständigt. Målgruppen är ansvariga politiker och tjänstemän i kommunen,
länsstyrelsen och andra närstående föreningar.
Förslag
• att styrelsen arbetar fram förslag och program för samtal
•

att styrelse under hösten 2011 bjuder in politiker och tjänstemän i kommunen till ett första
samtal

Ansvarig

Fåglar i Halland
FOF samarbetar med Halmstads och Varbergs Ornitologiska Föreningar om årsskriften ”Fåglar i
Halland” Tidskriften är efterfrågad av medlemmar men är också intressant för en mer allmän presentation av föreningarnas arbete i Halland.
Förslag
• att samarbetet fortsätter om Fåglar i Halland.

Ansvarig

Öppna aktiviteter
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Syftet med de öppna aktiviteterna är att skapa intresse för föreningen och föreningens aktiviteter. Aktiviteterna skall vända sig till medlemmarna och till allmänheten.
Förslag
•

att FOF informationsmaterial om föreningen och aktiviteterna placeras ut i offentliga lokaler

•

att FOF anordnar fler öppna aktiviteter som kan sprida information och öka intresset för föreningens verksamhet

•

att anordna särskilda aktiviteter och visningar av fågellokalerna

Ansvarig

Medlemsaktiviteter
Att utveckla kunskap om fåglar och fågelskydd är en primäruppgift för föreningen. Intresset för studiecirklar, föreläsningar och exkursioner är stort. Föreningen har genom sina studiecirklar och exkursioner fått många nya medlemmar. En förutsättning för att verksamheten skall fortgå är att föreningen
har engagerade och duktiga ledare . Arbetet bedrivs ideellt, vilket har stor betydelse för att verksamheten skall kunna genomföras.
Verksamheten är redan i dag omfattande och samlar många medlemmar. Trots detta faktum ligger det
i föreningens intresse att denna verksamhet ökar. Det är betydelsefullt att sprida kunskap och intresse
för fåglarna och deras betingelse.
Ledarutveckling
För att utveckla verksamheten krävs att ledares får stöd och stimulans i sitta uppdrag.
FOF är medlem i Studiefrämjandet, det är därför naturligt att FOF har ett nära samarbete med Studiefrämjandet när det gäller utveckling av studieverksamheten och andra aktiviteter.
Förslag
• att en arbetsgrupp tillsätts med uppgift att ta fram program för ledarutveckling
•

att en ledamot från föreningens styrelse ingår i arbetsgruppen och rapporterar till styrelsen

•

att erbjuda ledarna utbildning i rollen som cirkelledare och företrädare för FOF

•

att ledarna erbjuds vidareutbildning inom sitt kunskapsområde

•

att organisera träffar med ledare från andra föreningar för erfarenhetsutbyte

Ansvarig
Medlemsaktiviteter
Föreningen erbjuder många olika medlemsaktiviteter – allt från studiecirklar till studieresor. Det är
många aktiviteter många människor inblandade. Den programgrupp som finns idag planerar föreläs-
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ningar, temakvällar och exkursioner. Ytterligare en grupp finns som planerar studiebesök och studieresor. Till detta kommer studierådet som planerar studierna.
Förslag
• att ett programråd tillsätts med uppgift att planera medlemsaktiviteter
•

att en ledamot från styrelsen ingår i programrådet

•

att årligt aktivitetsprogram tas fram

•

att programrådets arbetsområde innefattar
o studier
o föreläsningar
o temakvällar
o exkursioner
o studiebesök och studieresor

Ansvarig
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