
Karlstads Ornitologiska Förening 

Verksamhetsberättelse år 2022 

Styrelse 
Under året har styrelsen haft följande sammansättning: 
Ordförande           Karl-Erik Möberg 
Vice ordförande   Lars-Åke Karlsson 
Sekreterare           Jesper Haglund 
Kassör                  Roger Jonasson  
Övriga ledamöter Maria Berglund, Anders Hanson, Ann-Sofie Jonsson   
Revisorer              Leif Gustafsson, Kaj Sundström 
Valberedning        Sven Larsson (sammankallande) och Ulrike Siwersson 

Medlemsantal     283 personer 2022-12-31    

Medlemsavgift 
Årsavgiften har varit 150 kr, för medlem 20 år och yngre 30 kr, familjemedlem 20 kr. I denna avgift 
ingick Årsrapport 2021 från Hammarö fågelstation (dock ej för familjemedlem) och redaktör har 
varit Sven Larsson. 

Styrelsemöten 
Styrelsen har under året sammanträtt 7 gånger. 

Föreningsmöten 
Under året har 4 innemöten samt 14 exkursioner hållits. Mötena och exkursionerna har besökts av i 
genomsnitt ca 25 deltagare. Årsmötet hölls 2022-04-26. Lokal har varit Halvmånen vid Idrottshuset i 
Karlstad.  

Representation  
Ringmärkningscentralen, Naturhistoriska riksmuseets ringmärkningscentral 
Föreningen har under året representerats av Roger Jonasson.                        

Föreningskontakter  
Föreningen har under året varit medlem i: 
Sveriges Ornitologiska Förening 
Wermlands Ornitologiska Förening 
Vi har även haft ett utbyte av tidskrifter med de flesta nordiska fågelstationerna samt ett antal 
ornitologiska föreningar. 

Anslag till föreningen 
Anslag har erhållits från följande: 
Hammarö kommun             30 000 kr till verksamheten vid Hammarö fågelstation. 
Länsstyrelsen Värmland     35 000 kr till skötsel och tillsyn av Naturreservatet Hammarö sydspets. 

Vinterfågelmatning 
Föreningen har under vintern 2021 - 2022 matat vinterfåglar vid Hammarö fågelstation.  



Sponsring av pris för årets mest anmärkningsvärda fågelupptäckt i Värmland  
Karlstads Ornitologiska Förenings styrelse utser pristagare. För 2022 går priset till Anders Hanson 
för upptäckten av en mörkögd junco på Mjölnartorpet.  

Hammarö fågelstation 
Verksamheten vid fågelstationen har även under detta år i huvudsak bestått av ringmärkning av 
fåglar. 7991 ex av 63 olika arter blev märkta. Från och med 6 augusti till och med 12 november var 
bemanningen kontinuerlig. Totalt blev det 94 dagars märkning. Högsta dagssumma blev 416 märkta 
3 oktober. Arter med höga märksiffror var gråsiska 2153, kungsfågel 1689, trädpiplärka 562, 
järnsparv 498 samt rödhake 367. Av ovanliga märkta arter kan nämnas tretåig hackspett 2, mindre 
hackspett 4, blåhake 2, höksångare 1, lundsångare 1, tajgablåstjärt 1, svart rödstjärt 1, skäggmes 25, 
varfågel 2, snösiska 10 samt rosenfink 2. Tajgablåstjärten var ny art för Värmland. Sparvugglor 
invaderade under hösten med 94 märkta vilket var det 3:e högsta antalet sedan starten. Av intressanta 
observationer kan nämnas svartnäbbad islom 26 november. En lappuggla höll till längs grusvägen 
innan fågelstationen under några höstdagar. Skärsnäppa observerades på grisskären 1 maj samt vid 3 
tillfällen under hösten mellan 20 oktober och 31 oktober med 2 ex 22 oktober. Fågelstationens dag 
genomfördes med 250 – 300 besökare. Spontanguidningar gjordes vid ett flertal tillfällen under 
hösten.  

Ett gott samarbete har under året förekommit med följande: 
Hammarö kommun 
Länsstyrelsen i Värmlands län  
Studiefrämjandet i Värmland 
 
Styrelsen vill slutligen till föreningens medlemmar och bidragsgivare framföra ett varmt tack för det 
intresse de visat för föreningen under verksamhetsåret 2022, och ställer härmed sina platser till 
årsmötets förfogande. 
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