
 

 

Verksamhetsberättelse för Jämtlands Läns Ornitologiska Förening 2015 

Ledamöter i styrelsen 2015 har varit: Thomas Holmberg (ordf), Jonas Westling (v ordf), Ulla Falkdalen, 

Pontus Wennesjö, Joachim Björklund, Anna Grönlund, Elisabeth Marklund (sekr) och Staffan Åström (kassör). 

Styrelsesuppleanter var Stefan Bergman, Sören Svedberg. 

Revisorerna var Hans-Gunnar Nilsson och Bertil Roos. Valberedning: Jan Östlund och Mona Axell. 

Under året har styrelsen haft 4 styrelsemöten. 

Föreningen hade 247 st betalande medlemmar 2015. Under året har JORF gett ut 2 nummer av tidskriften 

”Fåglar i Jämtland-Härjedalen, ett digitalt nr + Ånnsjörapporten. 

Föreningens aktiviteter under året: 

- 23-26 januari ”Fåglar inpå knuten”, rapporter från Sveriges fågelbord 

- 14 februari Årsmöte med bildvisningar. 

- 11 mars Ugglekväll i Krokom, tyvärr utan hoande ugglor. 

- 18 mars Torsten Green Petersen visade bilder ”Fågelliv på Gotland” 

- 18 april Holksnickring hos Lars-Åke Johansson i Ås 

- 9 maj Fågeltornskampen vid Tysjöarnas norra torn. Vilket torn i Sverige och Finland såg flest fåglar 

mellan 05.00 och 12.00 

- 10 maj Fågelskådningens Dag vid Ändsjön, Tysjöarna och Mattmartjärnen 

- 21 maj Fågelskådning för tjejer i Östersunds hamn med Anna Grönlund 

- den 6 juni Ånnsjödagen i samarbete med  JORF:s dotterförening, Föreningen Ånnsjöns Fågelstation. 

Fågelskådning från torn och gömslen samt besök på dubbelbeckasinspel under natten. 

- Ringmärkning på Frösön under juni-augusti 

- 5 september Fåglar vid Sundsvallskusten en resa till grannlandskapet 

- 26 september ”Äggplundring och faunakriminalitet”, Thomas Birkö, ordf i Ångermanland och för 

Kungsörn Sverige, föredrog vad som hänt och händer i våra län. 

- 24 oktober Höstmöte med bl a rapporter från ringmärkning vid Ånnsjön och Frösön 

- 21 november Artrally. Vilket lag såg flest fåglar mellan 06.00-18.00? Resultat: Kim och Inger Woxlägd 

30 arter, Christer Pålsson och Ulla Henriksson 28 arter, Robert Jansson och Marie Griph 22 arter, Lars 

och Eva Strömberg 20 arter och Gunnar och Karin Kvarnlöf 17 arter. Totalt sågs 38 arter 

- 21 november Grötfest med bildvisning av Torsten Green Petersen 

JORF har träget fortsatt den långvariga kampen emot e·on:s planerade vindpark på fjället väster om 

Storlien (Kopperå vindpark) genom ytterligare ett yttrande, denna gång till Energiinspektionen angående 



 

 

en planerad kraftledning genom fågelskyddsområdet i Storlien med fortsatt dragning på södra sidan av 

E14 till norska gränsen. Den 13 april avslog NVE Norges vassdrags- og energidirektorat byggandet av 

vindkraftanäggningen, men e·on överklagade varför ärendet fortsatte. Lyckligtvis stod NVE fast vid sitt 

nej i ett beslut 1 feb 2016. Ärendet behandlas nu av OED, Olje- og energidepartementet.  
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