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Verksamhetsberättelse för Angarngruppen 2019 
 

 
Medlemsantal 
Vi kan glädja oss åt att medlemstalet återigen ökat. 31 december 2019 hade föreningen 319 medlemmar 

förutom familjemedlemmar, vilket är en ökning med 10 sedan föregående år. Av dessa var två juniorer och 

84 familjemedlemskap. Till de 84 familjemedlemskapen har dessutom 86 familjemedlemmar anmälts. 

Antal medlemmar som aviseras via epost ökade även detta år. Nu är det 222, vilket är 17 fler än vid slutet av 

2018. 

 

Styrelse vald vid föreningsstämman den 19 mars 2019 

Ordförande: Gunnar Hesse 

Vice ordförande: Hans-Georg Wallentinus 

Kassör: Stefan Paulin 

Övriga ledamöter: 

Mattias Ödevidh 

Kjell Eriksson 

Jens Johansen 

Björn Nordling 

Rolf Andersson 

Karin Hendahl 

Ulric Ilvéus 

 

Styrelsen har under verksamhetsåret haft sju ordinarie och ett konstituerande styrelsemöte, samtliga åtta 

möten har varit protokollförda. 

 

Revisorer och valberedning 

Revisorer: Rolf Lindskog och Anita Melinder (suppleant). 

Valberedning: Svante Söderholm, Siw Rundgren och Andreas Viberg 

 

 

NATURVÅRD 
 

Restaureringsarbeten  

Beskrivs löpande på portalen. 

 
Skogsvård 

Stormen Alfrida skapade många vindfällen. Särskilt på ”baksidan” av Klosterbacken och i Örstaskogen. 

Hinder på leder har röjts för framkomlighet. Virket ligger kvar. Behöver inte tas ut enligt skötselplan. 

 
Fågelmatning 

Finns den kalla årstiden vid Skesta hage och Midsommarberget. Sköts enligt schema av ett fåtal 

entusiaster. Den senaste vintern har fågelåkern bestått av endast solrosor. Andra grödor har provats 

tidigare år. Men fåglarna har inte varit intresserade. Solrosorna har under förvintern dragit till sig många 

hundra steglits. 

 
Lundbydammen 
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Lundbydammens WWF-plattform invigdes i maj. Populärt med många deltagare. Därmed blev också 

arbetet med Lundbydammen officiellt förklarat som klart. Utvärdering av fågelobservationer från 

plattformen är påbörjad. 

 
Tillgänglighet 

Spångar, grindar och stättor slits hårt då de är utförda i obehandlat trä. Impregnering är inte lämpligt i 

reservat. Länsstyrelsen har under hösten planerat att det ska åtgärdas under vintern. Gäller också 

vindskydden. Avslutande arbetet med den handikappanpassade vägen mot Byksberget ligger i träda i 

väntan på optimal lösning. 

 
Naturvårdsdagar 

Har genomförts vid flera tillfällen. Ett annonserat. Holkbeståndet har gallrats och rensats. En del har 

ramlat av egen ”kraft”, men många har suttit i stormfällda träd. Slitna holkar har tagits bort. Alla GPS-

positioneras. 
 
Samråd 

Samrådsmöten med länsstyrelsen i frågor som gäller restaureringsåtgärder, besöksanordningar och 

annan verksamhet har skett två gånger. Vår och höst. 

 
Omgivningsrelaterad påverkan 

Verksamheten i Okvista följs i viss samverkan med kommunen. Läckage från bussdepån är åtgärdade. 

Kristinebergsområdet eventuella kommande påverkan på sjöängen, följs av styrelsen. 

 

 

INFORMATION 
 

Informationssektionen har under 2019 givit ut fyra nummer av RALLEN, Angarngruppens 

informationsblad. De fyra numren har varit på mellan 16 till 30 sidor och haft ett rikt och varierat innehåll 

med intressanta artiklar i ord och bild om det som händer i Angarnssjöängen med omnejd.  

 

Rallens redaktion bestod nummer 2019:1 av Kerstin Nordenadler och Mattias Ödevidh. Eftersom Kerstin 

lämnade styrelsen vid årsmötet har Rallen 2019:2, 2019:3 och 2019:4 skapats av Mattias Ödevidh. Flera i 

styrelsen har under året varit behjälpliga med korrekturläsning etcetera. Såväl nya som andra gamla 

medlemmar har bidragit med artiklar och fotografier till föreningens skrift. 

 

Den kvartalsvisa sammanställningen av fågelobservationer vid Angarn, som publiceras i RALLEN, utfördes 

2019 av Andreas Viberg med Artportalen som informationskälla. 

 

Antalet medlemmar som får RALLEN i elektronisk form har ökat från 230 år 2018 till 242 år 2019. Drygt 90 

exemplar av varje nummer trycktes 2019 på papper. 

 

Vidare har Angarngruppens informationspolicy uppdaterats i april 2019.  

Även en intressentanalys har utförts av styrelsen under hösten 2019. 

 
Under 2019 publicerades jubileumsskriften FEMTIO ÅR MED ANGARNGRUPPEN 1968-2018. I 

redaktionen ingick Björn Nordling, Stefan Paulin, Hans-Georg Wallentinus och Karin Hendahl (redaktör och 

formgivare). 

Publikationen sammanfattar och beskriver fågelliv, natur och landskap i och omkring Angarnssjöängen samt 

föreningens tillblivelse, utveckling och framåtblick.  
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PORTALEN 
 

angarngruppen.se ligger på webbhotellet One.com. Trafiken är stabil och tillgängligheten mycket hög 

och utan störande avbrott. Backuper fungerar bra.  

Google Drive används som kompletterande filutrymme. 

 

Webbredaktören publicerar och har intentionen att hålla portalen uppdaterad och informerande samt 

tillhandahålla föreningens historia och arkiv, på ett tillmötesgående sätt. 

Webbmaster sköter avtal och ekonomi. 

 

Portalens innehåll: 230 inlägg (nyhetssidor), 510 sidor och 2400 media (bilder, dokument, ljud). 

 

Besöksfrekvensen är säsongsberoende. Exkursionsrapporterna är uppskattade. 

 

Angarngruppen på Facebook 
Angarngruppens offentliga grupp på Facebook hade 419 medlemmar vid årsskiftet 2019. 

Antalet inlägg, kommentarer och reaktioner har kontinuerligt ökat under 2019. 
 
 
INVENTERING 
 

Under 2019 inventerade Ulric Ilvéus för sjätte året i följd Angarnssjöängens bestånd av ett antal mera 

ovanliga andfågelarter, som t.ex. snatterand och årta.  
Ulric utförde även sjöfågelinventeringen vid Angarnssjöängen – denna ingår i övervakningen av den svenska 

fågelfaunan och omfattar alla fågelarter som häckar i anslutning till sjöar och våtmarker utom tättingar. 

Inventeringen utförs vid ett tillfälle i maj under optimal häckningstid för flertalet av de aktuella arterna. 

För att få ett större material från denna del av Uppland utfördes Sjöfågelinventeringen även vid Kyrkviken i 

Vallentunasjön och vid Norrsjön i Össeby – Garn socken under 2019 (Kjell Eriksson). 

Flera punktruttinventeringar, vilka också ingår i programmet för övervakningen av den svenska fågelfaunan, 

utfördes av Kjell Eriksson vid Angarn och i omgivande trakt, vintertid och under fåglarnas häckningstid. En 

viktig inventering bland dessa är en av Standardrutterna i Sverige: Vada 11 I 2 h.                                                                                                                                                                           

Medlemmar i Angarngruppen utförde häckfågelinventeringar av mindre hackspett inom ett tiotal olika 

områden vid Angarn och vid lämpliga lokaler i omgivande trakt under våren 2019.                           

Mindre hackspettinventeringen ingår i ett riksomfattande, tvåårigt projekt, som leds av Carsten Kost vid 

universitetet i Lund.                                                                                                                                             

Arten anses att ha minskat i landet under senare år och årets inventering vid Angarnssjöängen var en 

uppföljning av den inventering som utfördes där 1986.                                                                                  

Vid årets inventering medverkade, vid olika lokaler, Bertil Björklund, Gunnar Dolk, Kjell Eriksson, Jens 

Johansen, Aron Norrby och Viggo Norrby. 

För tjugonde året i följd genomförde Gunnar Dolk och Kjell Eriksson inventeringen av övervintrande vråkar 

och varfåglar inom de öppna jordbruksbygderna i Vallentuna kommun under vintern 2018 – 2019 

 

 

ÅRSMÖTET 
 

Årsmötet hölls 19 mars 2019 i Mathiasgården, Vallentuna med 45 medlemmar närvarande. 

Medlemsavgifterna beslöts vara oförändrade. För enskilda medlemmar är medlemsavgiften 100 kr och 

för familjemedlemskap 150 kr. Juniorer betalar 30 kr.  

 

Vattenrallen tilldelades Ulric Ilvéus, med följande motivering: 

 
”Ulric Ilvéus tilldelas i år Vattenrallen, Angarngruppens vandringspris. Angarngruppen utsågs 2018 till 

Världsnaturfondens miljöhjälte i kategorin biologisk mångfald. 

Samma år genomförde vi för första gången, tack vare Ulric Ilvéus' initiativ och hängivna arbete, 

aktiviteterna Bioblitz och Nattlys. Det mesta av Skesta hages rika fauna och flora blev studerat och 

http://www.angarngruppen.se/
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rapporterat. Ulrics fleråriga inventeringar av ett antal våtmarksfåglar vid Angarnssjöängen har också de 

starkt bidragit till ökade kunskaper om reservatets biologiska mångfald.” 

Årsmötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet för förvaltningen under det gångna året (2018). 

 

EXKURSIONSVERKSAMHET 
 

Angarngruppens exkursionsverksamhet hade även detta år ett antal aktiviteter med inriktning på 

biologisk mångfald som komplement till fågelinriktade aktiviteter, som fortfarande är i majoritet. Totalt 

anordnades 29 aktiviteter. De flesta dokumenterade med en exkursionsrapport. 

 

Tolv av exkursionerna utgjordes som vanligt av månadsrundor (onsdagar). På dessa deltog som mest 46 

(maj) och som minst januari med 10 deltagare (stormen Alfrida). Genomsnittligt antal deltagare på 2019 

års månadsrundor var 24, oförändrat från föregående år. Månadsrundorna 2018 hade som mest 40 (maj) 

och som minst 14 personer (februari och mars).  

 

19 januari var det örnexkursion för femte gången till slätterna nordväst om Hjälstaviken. Totalt deltog 

19 personer som fick en bra start på skådaråret med många fina observationer av både rovfåglar och 

andra arter.  

 

Det årliga samarrangemanget med en exkursion vid sjöängen tillsammans med StOF genomfördes 30 

mars med 37 deltagare, 2018 var det 36 deltagare. 

 

Den 4 maj var det en heldag vid Angarnssjöängen med totalt tre aktiviteter. Fågeltornskampen 

genomfördes och där både gamla tornet och nya WWF-plattformen deltog, sedan invigdes själva WWF-

plattformen med ett stort deltagande och under hela dagen pågick fågelskådningens dag med guidning 

av medlemmar ur Angarngruppen. Länsstyrelsen försåg alla med grillad korv och tilltugg vid 

vindskydden.  

 

Biologiska mångfaldens dag med WWF och Angarngruppen genomfördes i strålande försommarväder 

den 22 maj. 

 

Den 11 maj traditionsenligt ”Sitt och Glo/Big sit/Drop–in” på Midsommarberget. 

 

Lördagen 25 maj var det dags för den andra Bioblitzen i Skesta hage. I år genomfördes aktiviteten något 

tidigare än föregående år i hopp om att hitta andra arter. Nya experter deltog och vi kunde bland annat 

utöka vår kunskap om vilka lavar som finns vid sjöängen. 

  

Nattsångarexkursionen genomfördes 7-8 juni med 20 bilburna skådare som genomförde en runda i vår 

närmiljö inom Vallentuna och Täby kommun.  

 

Den kombinerade växt- och fjärilsexkursionen i Skesta hage hölls den 7 juli och var tiogångersjubileum. 

Med ett betydligt sämre väder i år blev resultat vad gäller fjärilar betydligt sämre än föregående års 

fantastiska resultat. Växterna däremot var inte lika lynniga och visade upp sig fint, totalt 24 personer 

deltog i exkursionen. 

 

Föregående års succé med ”Nattlys” i Skesta hage upprepades denna gång lördagen den 13 juli. 

Även här fick vi ett något sämre resultat än föregående år då temperaturen sjönk dramatiskt på 

natten. Detta påverkade dock inte de totalt femton deltagare som deltog hela eller delar av natten. 

Resultatet blev 70 noterade och rapporterade arter jämfört med 115 arter 2018.   
 

Den 15 september genomfördes höstens ”Sitt o Glo” i regn och rusk. Aktiviteten besöktes av totalt 10 

personer och 49 arter noterades i protokollet. 
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Sträckfågelräkning genomfördes den 28 september med rapportörer utplacerade på olika 

observationsplatser i Vallentuna och Täby kommun. 

 

16 november var det naturvårdsdag med kontroll och renovering samt uppsättning av nya holkar. 

 

 

ÖVRIGA AKTIVITETER 
 

Den 7 februari höll Stefan Paulin ett föredrag om Natur och Kultur vid Angarnssjöängen i Vallentuna 

Kulturhus. Arrangör var Vallentuna hembygdsförening. 

 

Årsmöte genomfördes 19 mars. Föreläsare denna gång var Kenneth Olausson som visade ett bildspel 

kallat ”Ögonblick i vår svenska natur”.  

 

Angarngruppen deltog den 16 september på Vallentunas Trädgårdsdag som gav Angarngruppen 

möjlighet att visa upp sig, tillsammans med kommunen, Naturskyddsföreningen och några andra som 

kan ha anknytning till trädgårdsverksamhet. Ett uppskattat och välbesökt arrangemang. 

 

Torsdagen den 3 oktober var det återigen dags för en film av Ingemar Lind på Mathiasgården. Höstens 

film kallad ”Min vän fjällräven” drog som vanligt många deltagare från både Angarngruppen och SNF.  

 

 

 

 

 

Angarngruppens styrelse den 5 mars 2020 

 

 

  

 

Gunnar Hesse 

 

Hans-Georg Wallentinus 

 

  

 

Stefan Paulin 

 

 

Kjell Eriksson 

 

  

Björn Nordling 

 

Jens Johansen 

 

 

 

 

 

Rolf Andersson 

 

 

Mattias Ödevidh 

 

  

Karin Hendahl 

 

Ulric Ilvéus 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


